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WSTĘP 

 We współczesnym świecie obserwujemy dynamiczne przemiany we wszystkich 

obszarach życia politycznego i społecznego. Przed organami władzy państwowej pojawiają 

się nowe wyzwania, wśród których jednym z najpoważniejszych jest zapewnienie 

bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest to zadanie coraz trudniejsze, gdyż zagrożenia przybierają 

wciąż nową formę, a zapobieganie im wymaga szybkich i zdecydowanych działań państwa. 

W niniejszej publikacji autorzy starają się zwrócić uwagę czytelników na wielowymiarowość 

współczesnych niebezpieczeństw. Dlatego też problematyka artykułów jest dość szeroka, 

obejmuje bowiem kwestie terroryzmu, bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego,  

ale również i uwarunkowań bezpieczeństwa społecznego.  

Justyna Zaborowska w swojej pracy poruszyła bardzo ważny problem, jakim jest 

geneza strachu, który w obliczu zagrożeń terrorystycznych staję się domeną XXI wieku. 

Przedstawiła aktualne definicje lęku, zarówno psychologiczne, socjologiczne,  

jak i filozoficzne. Natomiast Aleksandra Kusztykiewicz opisała dylematy państw 

członkowskich i instytucji Unii Europejskiej dotyczące dalszej integracji. W oparciu o Białą 

Księgę w sprawie przyszłości Europy opisała koncepcje rozwoju UE w tym zróżnicowanie 

sposobów integracji, co może doprowadzić do powstania tzw. Unii „wielu prędkości”. 

Autorka, w swoim drugim artykule, podjęła również próbę opisania problemu ataków 

cyberterrorystycznych, które wraz z gwałtownym rozwojem sieci informatycznych stał się 

ogromnym wyzwaniem dla organów, które mają zapewnić bezpieczeństwo państw. 

W kolejnym artykule, Dominika Czapla zajęła się bezpieczeństwem energetycznym 

Polski w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania  

do wzmacniania niezależności energetycznej kraju. W oparciu o liczne opracowania opisała 

korzyści wynikające z dywersyfikacji energii. Beata Łączyńska opisała natomiast pojęcie 

bioróżnorodności, której zachowanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa ekologicznego. Jako 

przykład podała kontrolowanie i modelowanie bioróżnorodności obszarów wodnych. Ponadto 

opisała skutki katastrof związanych z wyciekiem ropy naftowej, która jest stosunkowo 

łatwym w eksploatacji źródłem paliwa kopalnego, ale stanowi też źródło najgroźniejszych 

katastrof. 

Diana Mościcka podjęła w pracy temat bezpieczeństwa społecznego, które mimo tego, 

że jest młodą kategorią stanowi istotny element badań nad bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo 

społeczne jest integralną częścią bezpieczeństwa narodowego oraz istotnym problemem  

z punktu widzenia jednostki i interesu państwa, zwłaszcza w XXI wieku, gdy świat stoi  
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w obliczu wielu nowych wyzwań, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa jednostki, 

społeczeństwa i państwa. Zuzanna Szulborska przedstawiła najważniejsze aspekty kary 

pozbawienia wolności jako elementu polityki kryminalnej. Zwróciła uwagę  

na interdyscyplinarność zagadnienia, dotykającego dziedzinę nauk prawnych, socjologii, 

psychologii oraz pedagogiki, a także omówiła pojęcie polityki kryminalnej wraz  

z uwzględnieniem jej podziału, a także zagadnienie resocjalizacji. W kolejnym artykule 

poruszyła temat przestępczości zorganizowanej i przedstawiła najważniejsze metody prawne 

wykorzystywane w celu jej zwalczania. Zajęła się również podziałem grup przestępczych  

ze względu na ich strukturę. 

Marta Miedzińska podjęła problem terroryzmu, który jawi się jako jedno  

z najpoważniejszych zagrożeń dla współczesnego świata. Jest on często zjawiskiem 

niemożliwym do przewidzenia, dlatego też powszechnie występują problemy z jego 

zdefiniowaniem. Istnieje jednak kilka kluczowych elementów i cech terroryzmu, które 

najczęściej pojawiają się podczas prób określenia definicji tego zjawiska. W swojej pracy 

przeanalizowała możliwości wystąpienia aktów terroru w Polsce.  

Paweł Schmidt opisał różnego rodzaju przewroty rządowe, które są zjawiskiem  

o wysokim poziomie historycznej regularności występowania, ale jednocześnie mają cechy 

indywidualne. W swojej pracy autor na podstawie analiz puczów i przewrotów politycznych 

przedstawił własną typologię zamachów stanu. W swoim artykule Andrzej Jurkun zajął się 

przebiegiem konfliktu w Kosowie. W pierwszej części artykułu, autor skupił się na ukazaniu 

genezy wojny domowej na Bałkanach, a następnie dokonał analizy konfliktu zbrojnego  

na terenach Kosowa przy udziale społeczności międzynarodowej.  

Natomiast Elżbieta Deja postanowiła opisać postaci kobiet, które przeprowadzały 

zamachy samobójcze. Inspiracją do wykorzystania palestyńskich kobiet w zamachach 

samobójczych był atak na żołnierzy izraelskich przeprowadzony przez Sanę Mahaidli  

w 1985 roku w Libanie. Od tej pory odnotowano kilka ataków terrorystycznych dokonanych 

przez Palestynki. Autorka przeanalizowała, w jaki sposób kobiety przeprowadzały tego typu 

zamachy. 

Wykonywanie zadań zabezpieczenia jednostek Służby Więziennej oraz sposoby 

ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw opisał Wojciech Fabiszewski. Służba 

Więzienna w Polsce to umundurowana formacja apolityczna podległa Ministrowi 

Sprawiedliwości, której specyfika pracy sprawia, że jest często niedoceniana przez ogół 

społeczeństwa. Do najważniejszych zadań Służby Więziennej należy prowadzenie 
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resocjalizacji osadzonych oraz ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Sposoby 

realizacji tych zadań zostały opisane przez autora. 

 Mirosław Urbański w swojej pracy podjął temat Obrony Cywilnej. Przedstawił rolę 

obrony cywilnej w zarządzaniu kryzysowym oraz opisał jej znaczenie w systemie obronności 

Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowo opisał podmioty zobowiązane do obrony cywilnej 

kraju oraz wyjaśnił, do jakich zadań została zobowiązana Obrona Cywilna.  

W artykule zamykającym niniejszą publikację, Natalia Plona, opisała wybrane zasady 

prawa pracy, które mają być gwarancją bezpieczeństwa pracownika. Artykuł stanowi próbę 

prezentacji zasady prawa do pracy oraz zasady do godziwego wynagrodzenia ze szczególnym 

uwzględnieniem tych elementów, które mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 

pracownika. 

Redaktorzy składają szczególne podziękowania dr hab. Degefe Gemechu, 

 za życzliwe uwagi zawarte w recenzji, które przyczyniły się do podniesienia merytorycznej 

jakości pracy oraz prof. dr. hab. Arkadiuszowi Żukowskiemu, Dyrektorowi Instytutu Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, bez którego wsparcia 

publikacja nie mogłaby się ukazać. 

     

          Redaktorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 

 ________________________________________  _________________________________________  

8 
 

Justyna Zaborowska
1
 

 

 

Lęk – kategoria XX i XXI wieku 

Fear – the category of 20th and 21st century 

 

 

Streszczenie: celem pracy było zwrócenie uwagi na genezę strachu, który w obliczu zagrożeń terrorystycznych 

staję się domeną XXI wieku. Zostały przybliżone koncepcje lęku – psychologiczne, socjologiczne, filozoficzne. 

Ważne okazały się tezy Barbary Engelking, Zygmunta Baumana i Michaela Clarksona. 

Słowa kluczowe: lęk, terroryzm, eksterminacja, XXI wiek, socjologia      

 

Summary: the purpose of the work was to draw attention to the genesis of terror, which in the face of terrorist 

threats became the domain of the 21st century. The concepts of anxiety – psychological, sociological, 

philosophical – have been approximated. The thesis of Barbara Engelking, Zygmunt Bauman and Michael 

Clarkson were important.  

Keywords: Fear, terrorism, extermination,  XXI century, sociology  

 

 

Zamachy terrorystyczne sprawiają, że ludzie zaczynają żyć w strachu. Lęki w różnych 

odcieniach towarzyszą nam ciągle. Jednak chociażby ostatnie dramatyczne wydarzenia, które 

miały miejsce w Barcelonie sprawiają, że zaczynamy odczuwać ten najsilniejszy – strach  

o życie – swoje i najbliższych. Warto przyjrzeć się genezie lęku.  

Wielu psychiatrów, psychologów, socjologów i filozofów uważa, że lęk jest 

immamentną cechą naszej egzystencji. Podobnego zdania są również przedstawiciele innych 

nauk, a także osoby niezwiązane z żadną wyspecjalizowaną nauką, pojmujące zjawisko lęku 

intuicyjnie.  

Badacze twierdzą, że najwięcej o specyfice lęku społecznego można dowiedzieć się 

poprzez badania sytuacji interpersonalnych. Jednym z takich badań była przywołana przez 

nich ankieta przeprowadzona w 1986 roku przez Russella, Cartonea i Jonesa, którzy poprosili 

studentów o podanie sytuacji wywołujących obawę. Okazało się, że aż 80% ankietowanych 

wskazywało, że są to sytuacje wywołane przez spotkania z ludźmi. Najczęściej wymieniani 

byli nieznajomi i osoby obdarzone autorytetem. Wśród badanych lęk wzbudzały też 

wystąpienia publiczne, podejmowanie inicjatyw erotycznych, egzaminy ustne, rozmowy 

kwalifikacyjne. Wymienione sytuacje mają cechę wspólną – bycie ocenianym przez innych. 

Na kwestię rozpatrywania lęku w sposób kulturowy zwraca uwagę również Wacław 

Bąk. Zastanawia się jednak nad faktem, czy lęk nie stanowi on również środka pozytywnej 

                                                 
1
 Magister, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
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emocji, którą wcześniej nazwał „przywoływaniem skrzydeł stopom”, czymś pobudzającym, 

motywującym, swoistą „siłą napędową”, która pomaga przygotować się na ewentualne 

niebezpieczeństwo
2
. 

Michael Clarkson podkreśla wszechobecność lęku w naszym życiu, a swoje 

rozważania na temat tego zjawiska rozpoczyna od apostrofy: „jeśli jesteś podobny do mnie,  

to przeżywasz lęki i zmartwienia. Lubię myśleć o sobie jako o kimś stosunkowo dobrze 

przystosowanym do życia, a mimo to, nie cierpię chodzić do dentysty – czasem unikam nawet 

koniecznych wizyt. Niekiedy martwię się tym, co ludzie myślą o mojej pracy lub o mnie 

samym. Nadal zamartwiam się o dzieci, choć już są dorosłymi ludźmi. Kiedy indziej znowu 

spędzam bezsenne noce, rozmyślając o czymś, co może mi się przytrafić lub o zdarzeniach, 

które potoczyły się nie po mojej myśli”
3
. 

Clarkson dzieli lęki na siedem grup: ogólne – np. przed odpowiedzialnością, przed 

byciem niekochanym; sytuacyjne – np. przed lataniem, przed starością, do tej podgrupy 

zalicza również lęk przed śmiercią; lęki związane z ego – lęk przed krytyką, przed 

odrzuceniem, przed okazywaniem emocji; związane z domem – lęk o bezpieczeństwo dzieci, 

lęk przed rodzicielstwem; lęki społeczne – lęk przed publicznym wypowiadaniem się, przed 

zaangażowaniem się, przed zakończeniem związku; lęki szkolne – lęk przed pierwszym 

dniem w szkole, lęk przed egzaminami; lęki związane z pracą – np. lęk przed rozmową 

kwalifikacyjną, przed zwolnieniem
4
.  

Z kolei Iwona Koszewska i Łukasz Święcicki dzielą zaburzenia lękowe na sześć 

kategorii: zespół lęku uogólnionego, zespół lęku napadowego (napady paniki), zaburzenia 

obsesyjno-kompulsywne (zespół natręctw), fobie proste, fobia społeczna, zespół stresu 

pourazowego
5
. Lęk uogólniony dotyka dwukrotnie częściej kobiety niż mężczyzn. Zespół 

stresu pourazowego występuje u ludzi, którzy doświadczyli silnego urazu psychicznego – 

uczestników działań wojennych, osób, które przeżyły katastrofy. W tej grupie osób częstość 

występowania zaburzeń ocenia się od 3 do 58%. Koszewska i Święcicki wyjaśniają, że tak 

duża rozbieżność zależy prawdopodobnie głównie od tego, że różnego rodzaju wydarzenia 

traumatyczne w różnym stopniu wpływają na występowanie zespołu stresu pourazowego  

i zależą od typu osobowości i stanu psychicznego.  

                                                 
2
 W. Bąk, Oleś P, Lęk w kontekście procesów samoregulacji, w: Lęk: geneza – mechanizmy – funkcje,  

red. M. Fajkowska, B. Szymura, Warszawa 2009, s. 236.  
3
 Tamże, s. 13. 

4
 M. Clarkson, Codzienne lęki, objawy, przyczyny, metody zwalczania, Warszawa 2006, s. 8. 

5
 I. Koszewska, Ł. Święcicki, Nie bój się lęku, Warszawa 2008, s. 36. 
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Zenomena Płużek komentuje freudowską definicję lęku neurotycznego następująco: 

„w lęku neurotycznym pacjent koncentruje się na przedmiotach budzących lęk albo fobie, nie 

dostrzega natomiast innych zagrożeń w najbliższym otoczeniu. W nerwicach natręctw 

pozornie obniża się lęk, pacjent robi wrażenie spokojnego, ale w momencie zakazu 

wykonywania przymusowych czynności lęk narasta z ogromną siłą. Freud wysuwa hipotezę, 

że inne symptomy nerwicowe stają się niejako substytutami zachowań lękowych”6
. 

Płużek podkreśla znaczenie badań Freuda nad lękiem. Zaznacza, że był on pierwszym 

badaczem, który zajął się tym stanem naukowo. Twierdził, że jego ogromne znaczenie jest 

ważne również dla zrozumienia innych stanów emocjonalnych oraz zaburzeń 

psychologicznych
7
. 

 Za czynnik mogący przyczynić się do powstania bądź nasilenia lęku Freud wyraźnie 

zaznacza niezaspokojony popęd seksualny. Wiele osób podejmuje głos sprzeciwu wobec 

psychiatry, uważając, jego koncepcję za zbyt „przeseksualizowaną”. Jednak teza o wpływie 

libido na zachowania lękowe na ogół nie jest odrzucana. W swojej najsłynniejszej książce, 

Wstęp do psychoanalizy, poświęcił temu problemowi dużo rozważań. Uważa nawet,  

że wstrzemięźliwość seksualna może być przyczyną chorób: „decydujące znaczenie dla 

powstania choroby mają zawsze czynniki ilościowe. Także i tam, gdzie w grę wchodzi nie 

choroba, lecz ukształtowanie się charakteru, można łatwo się przekonać, że zahamowanie 

seksualne wpływa na lękliwość i niepewność, podczas gdy nieustanność i śmiała odwaga 

przynoszą ze sobą swobodę w zaspokajaniu pragnień seksualnych. Jakkolwiek stosunki  

te zmieniają się i komplikują przez działanie różnorodnych wpływów kulturowych, to jednak 

twierdzenie, że lęk jest związany z zahamowaniem seksualnym, jest prawdziwe w odniesieniu 

do większości ludzi”
8
. 

 Człowiek rodzi się jednak nie tylko z lękami. Natura wyposażyła ludzi w mechanizmy 

obronne, których nieświadomie uczy się stosować od pierwszych tygodni życia. Koszewska  

i Kęsicki definiują mechanizmy obronne następująco: „mechanizmy obronne to określone 

„siły” działające w naszej osobowości, pobudzające nas w pewnych sytuacjach.  

Do specyficznych zachowań, które bronią nas przed wstydem, lękiem, poczuciem winy oraz 

przed obniżeniem dobrego mniemania o sobie we własnych oczach i w oczach innych ludzi. 

(…). Działanie jednych mechanizmów obronnych polega na hamowaniu, przemieszczaniu  

                                                 
6
 Z. Płużek, Lęk. Różnorodność przeżywania, w: Lęk. Zjawisko umotywowane, red. W. Tłokiński, Warszawa 

2005, s. 141.  
7
 Tamże, s. 31. 

8
 Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 1982, s. 392. 
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i zniekształcaniu impulsów, reakcji, schematów reagowania, a drugich – na przyjmowaniu za 

swoje bądź naśladowaniu schematów reagowania innych osób”
9
.  

 Badacze wymieniają kilkanaście spośród trzydziestu najczęściej stosowanych 

mechanizmów obronnych. Znajdują się wśród nich m.in.: wyparcie, zaprzeczenie, reakcja 

upozorowana, zaprzeczenie, racjonalizacja, idealizacja
10

.  
 Zygmunt Bauman także dostrzega szansę walki z wszechobecnymi  

i obezwładniającymi lękami. Według socjologa należy w tym celu skonfrontować  

się z lękiem, dotrzeć do jego źródła po to, by się od niego odciąć. Podkreśla, że dopiero wtedy 

pojawia się nadzieja terapii zakończonej sukcesem. Zwraca też uwagę, że globalne lęki 

można stłumić, jeśli uwierzymy, że to my decydujemy o naszej przyszłości
11

. 

Zygmunt Bauman dostrzega też trzy rodzaje niebezpieczeństw mogących wywoływać 

niepokój. Jedne zagrażają ciału i majątkowi, drugie zagrażają trwałości porządku 

publicznego, od którego zależy również bezpieczeństwo jednostki (jej dochód, zatrudnienie). 

Istnieją też sytuację zagrażające pozycji w hierarchii społecznej, czyli odporność na społeczną 

degradację i wykluczenie
12

. Wszystkie wymienione przez socjologa sytuacje występowały  

u Żydów przebywających w getcie. Zagrożone było zarówno życie, dobra materialne, jak 

również tożsamość jednostki. Barbara Engelking w swojej książce Zagłada i pamięć 

podkreśla niemożność zamykania doświadczeń Holocaustu
13

. Z kolei Tomasz Grosse  

w monografii Przeżyć! zauważa, że są chwile, kiedy człowiek zadaje sobie pytanie, czym jest 

dla niego życie. Właśnie takie chwile były stale obecne w życiu mieszkańców getta. Bauman 

również akcentuje ciągłą walkę o przetrwanie w getcie. Nazywa ją grą, w której reguły 

narzucali naziści. Jedynym celem, podejmowanych przez Żydów działań, było uniknięcie 

śmierci. Życie, a raczej przeżycie, stało się nadrzędną wartością
14

. Socjolog podkreśla 

również niemożność wyboru między dobrem a złem. Wybrać można jedynie mniejsze zło
15

. 

Strach był w getcie doświadczany masowo, przekraczał wszelkie granice. Trudno wyobrazić 

sobie człowieka żyjącego w ówczesnych warunkach, który nie odczuwałby paniki. Ludzie 

chwytali się najmniejszej nawet szansy na przeżycie, a może tylko na czasowe przedłużenie 

życia. Bauman pisze o kategoriach osób posiadających różne prawa. Niemcy stworzyli 

kategorię „trzeciej rasy” dla Żydów za „szczególne zasługi”.  

                                                 
9
 I. Koszewska, Ł. Święcicki, Nie bój się lęku, dz. cyt., s. 22-23. 

10
 Tamże, s. 23.  

11
 Bauman Z., Płynny lęk, Kraków 2008, s. 310-311. 

12
 Tamże, s. 9. 

13
 B. Engelking, Zagłada i pamięć, Warszawa 1994, s. 7.  

14
 Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, Kraków 2009, s. 272. 

15
 Tamże, s. 274. 
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Warto przypomnieć genezę Zagłady, ponieważ w wielu rejonach świata pozostawia 

ona konsekwencje. I być może wraca - stosująca inne środki, ale z celem podobnym do 

zabijania Żydów podczas II wojny światowej.  

„Diaboliczność owego mechanizmu polegała na tym, że przeświadczenia  

i przekonania, dla których stanowił on podstawę, a także działania, do których zachęcał, 

legitymizowały niejako ogólny plan nazistów i czyniły go czymś akceptowalnym dla 

większości osób (w tym także dla ofiar). Zarówno same ofiary, jak i ludzie usiłujący im 

pomóc akceptowali milcząco ogólne założenia planu, walcząc o drobne przywileje, 

wyjątkową pozycję lub po prostu o odroczenie wyroku śmierci zapisanego w projekcie 

Zagłady”
16

. 

Grosse zwraca również uwagę na fakt, że niepokój o własne życie może mobilizować 

jednostkę do bronienia go. Niekiedy taka postawa mogła przyjmować wymiar egoistyczny, 

ale znanych jest też wiele przypadków altruizmu, troski o rodzinę i poszanowania wartości 

życia osoby obcej
17

. 

Justyna Kowalska-Leder zwraca uwagę na sposób, w jaki okupacja i doświadczenie 

Holocaustu poprzez degradację ustalonego porządku moralnego i egzystencjalnego wpływały 

na dzieci: „jako istoty społecznie słabe w dawnym, można powiedzieć, przed zakładowym 

porządku podlegały one szczególnej ochronie; w rzeczywistości Holocaustu – z tego powodu 

ginęły pierwsze. Ich cierpienie i śmierć najsilniej, jakby w figuratywnym wyolbrzymieniu, 

unaocznia rozmiary tragedii wojennej. Niemowlę przy piersi nieżywej matki, dzieci śpiące  

w łóżku z trupami rodziców, w końcu dzieci zostawione na pewną śmierć przez przerażonych 

i skrajnie wyczerpanych opiekunów – to obrazy wciąż powracające w świadectwach, również 

tych autorów, którzy często nazywali się dziećmi Holocaustu. W tym określeniu zawiera się 

prawda o doświadczeniu, które nie tyle przeszli, ile wciąż w sobie niosą, na którym zwykle 

budują swoją tożsamość”
18

. 

Do takich dzieci należeli Henryk Grynberg i Jerzy Kosiński, którzy opisali swoje 

traumatyczne przeżycia. Autor Malowanego ptaka o swoim zderzeniu z Zagładą opowiada 

posługując się symbolami. Zarzucano mu niekiedy zakłamanie i perwersyjną wyobraźnię. 

Kowalska-Leder zauważa jednak, że tym, co prawdziwe i niepodlegające dyskusji są emocje 

                                                 
16

 Tamże, s. 276. 
17

 T. Grosse, Przeżyć! Obrona życia jako wartość podstawowa społeczności getta warszawskiego, Warszawa 

1998, s. 7. 
18

 J. Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu 

osobistego, Wrocław 2009, s. 312. 
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autora, które pod owymi symbolami się kryją i które w konsekwencji udzielają się również  

w pewnym stopniu czytelnikowi
19

.  

Dla Grynberga z kolei ważne było nie tyle przekazanie własnych doświadczeń,  

co przekazanie prawdy o tych, którzy odeszli. „Ma on być strażnikiem wiedzy o umarłych, 

ma pilnować ich nieistniejących grobów, zarówno przed sprofanowaniem, jak przed 

zapomnieniem, które zresztą uważa za formę profanacji. Dlatego spojrzenie autora 

Żydowskiej wojny skierowane jest na innych, przede wszystkim na zmarłych najbliższych, 

oraz na tragedię pozostałych ofiar Zagłady. Grynberg podkreśla, że w przeciwieństwie  

do narcyza, któremu zależy na utrwaleniu pamięci o sobie, jemu chodzi o trwały ślad  

po zbrodni”
20

. 

Zarówno Kosiński, jaki i Grynberg mimo innego rodzaju przekazu wojennych przeżyć 

stanowią ważne, literackie źródło dotyczące Zagłady. Kowalska-Leder dostrzega w ich 

literackich doświadczeniach paradoks: Grynberg, który w wojnę wkroczył jako trzylatek 

skupia się na przekazaniu prawdy; natomiast Kosiński, który miał wówczas sześć lat, poprzez 

pisanie chce wyrazić własne doświadczenia i związane z nimi traumatyczne emocje.  

W wyrażaniu tym można dopatrywać się prób autoanalizy. Stworzył również sobie w ten 

sposób możliwość ucieczki przed zarzutami świadczenia nieprawdy. Nie sposób bowiem ufać 

komuś, kto spisuje swoje wspomnienia z okresu, gdy był zaledwie kilkulatkiem
21

. 

Barbara Engelking w książce o wymownym tytule Czas przestał dla mnie istnieć… 

podjęła próbę interpretacji czasu w getcie warszawskim. Swojej analizie poddała dokumenty 

epoki, które są jednocześnie świadectwem osobistym (listy, telegramy, dzienniki, pamiętniki, 

notatki, relacje, itp.). Pisane były one podczas pobytu w getcie lub ich tematyka nawiązywała 

do getta. Dla badaczki ważne było, by relacje te były bezpośrednie, pozbawione dystansu 

wobec opisywanych zdarzeń. Zaznacza także, że w nielicznych przypadkach korzysta  

z dokumentów późniejszych, jeśli stanowią one znaczące uzupełnienie lub pomagają lepiej 

przedstawić jakieś doświadczenie
22

.  

Czas, który analizuje ma charakter społeczny, ludzki, nie zawiera elementów 

chronologicznych, nie ma też wymiaru astronomicznego. To relatywistyczne spojrzenie  

na czas zakłada, że czas społeczny nie jest abstrakcyjnym bytem, lecz jest zakorzeniony  

w wydarzeniach społecznych i nawiązujących się między nimi relacjach. W dalszych 

rozważaniach wymienia cechy czasu ludzkiego: nieciągłość, zmienność, niestałość, podlega 

                                                 
19

 Tamże, s. 314-315. 
20

 Tamże, s . 96. 
21

 Tamże, s. 317.  
22

 B. Engelking, Czas przestał dla mnie istnieć…, dz. cyt., s. 7-8. 
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wartościowaniu. Można się zastanowić, czemu badaczka analizuje Zagładę poprzez  

byt abstrakcyjny? Jej zdaniem tylko czasem, choćby w części dysponowali Żydzi w getcie: 

„czas był ich jedynym punktem odniesienia. To właśnie czas, czas przeszłych prześladowań, 

pogromów i nieszczęść był przyczyną odruchową przyjętej postawy obronnej, postawy 

skierowanej na przetrwanie, przeczekanie. Czas był w okresie Zagłady jedyną barykadą 

Żydów. Kryło się za taką postawą spostrzeganie jego biegu jako ruchu w swojej istocie 

wahadłowego: po latach chudych przychodzą lata tłuste, a po tłustych chude, które trzeba 

cierpliwie przeczekać w nadziei niewątpliwej odmiany losu na lepsze. Czas był także 

bagażem, obciążeniem dotychczasową tradycją, nie pozwalającym na odpowiednio wczesne 

uzmysłowienie Żydom nieodwracalności czekającej ich Zagłady. Czas, rozumiany poprzez 

sprawdzony, tradycyjny sposób reagowania na rzeczywistość, determinował myślenie  

i zachowanie się Żydów w getcie warszawskim”
23

. 

Ludzie byli w getcie uwięzieni w czasoprzestrzeni. Ograniczenie to powodowało  

u nich poczucie bezbronności. Brak możliwości ucieczki sprawił, że czuli się bezradni. 

Człowiekowi potrzebne jest schronienie, które daje (wówczas zaledwie namiastkę) poczucia 

bezpieczeństwa. Engelking pyta zatem, gdzie więc Żydzi mogli upatrywać choćby nadziei?  

W państwie? W domu? W religii?
 24 

Ważną kategorią schronienia, w wymiarze zarówno fizycznym jest dom. W czasie 

Holocaustu jako schronienie psychiczne nabrał jeszcze większego znaczenia. Z powodu lęku 

o życie spędzano w nim więcej czasu. Dom pełnił też niekiedy funkcje publiczne: służył do 

nauki, modlitwy. Zagęszczenie często powodowało, że w jednym pomieszczeniu musiała 

pomieścić się cała rodzina. Ważną rolę odegrały też kamienice, które stanowiły substytut 

życia społecznego, tworzyły się nowe więzi, łączyła ich również wspólna odpowiedzialność. 

Dom stracił jednak na okres Zagłady schronienie w zakresie fizycznym. W każdej chwili 

należało być gotowym do opuszczenia go
25

.  

Istotny rodzaj schronienia stanowiła religia, w której poczucia bezpieczeństwa 

szukano w trwałym systemie wartości, w czymś ważniejszym, niż życie pojedynczego 

człowieka. Badaczka podkreśla, że w judaizmie czas zajmuje wyjątkowe miejsce. Symbolem 

schronienia stała się Tora
26

.  

Badaczka cytuje też przejmujące wspomnienia osób, które przebywały w getcie, m.in. 

fragment Księgi życia Chaima Arona: „dziś całe getto wrzało ze zdenerwowania. Oczywiście 

                                                 
23

 Tamże, s. 10. 
24

 Tamże, s. 13. 
25

 Tamże, s. 15. 
26

 Tamże, s. 15-16. 
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przyzwyczailiśmy się do obrzydliwości i potworności nazistów, ale obrzydliwość dzisiaj 

dokonana przekroczyła wszystko, (…) Żyd w szponach nazistów jest jak owca idąca na rzeź – 

nie może otworzyć ust ani uczynić żadnego znaku protestu. On mówi: moja własność jest 

wasza, tylko zostawcie mi życie”
27

. 

Współczesnemu człowiekowi, któremu szczęśliwie zostały oszczędzone  

tak dramatyczne przeżycia może dokonać zaledwie prób wyobrażenia sobie sytuacji tak 

mocno ekstremalnych i dramatycznych, jakim było getto i niepewność przeżycia kolejnej 

minuty czy nawet sekundy. Niepewność przeżycia nie tylko swojego, ale też swoich bliskich, 

dzieci, rodziców, rodzeństwa. Holocaust jest czymś, co my wolimy odsunąć z naszej 

wyobraźni. Dla wielu tysięcy osób był jednak codziennością. Friedlander pisze, że ci, którzy 

przeżyli i którym udało się zbudować nowe życie, zbudować rodziny, zazwyczaj wspominają 

swoje doświadczenia we własnym, zamkniętym gronie, z ludźmi, którzy dzielili ich los. 

Niezależnie, czy wolą dać świadectwo swoich przeżyć, czy wybrali milczenie, lata walki  

o życie pozostaną najważniejszym okresem ich życia. „To wraca i ciągnie ich wstecz w czasy 

przytłaczającego terroru, który mimo dziesiątków lat przenieśli w sobie wraz z niezatartą 

pamięcią o zmarłych”
28

. 
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Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w kontekście Europy wielu prędkości  

Security of European Union in the context of multispeed Europe 

 

Streszczenie: Państwa członkowskie, a także instytucje UE, stanęły przed dylematem dotyczącym koncepcji 

dalszej integracji, okazało się bowiem, że idee, które podnosili ojcowie Europy nie są adekwatne  

do współczesnych oczekiwań. W obliczu takiego stanu rzeczy Komisja Europejska przedstawiła Białą księgę  

w sprawie przyszłości Europy. Dokument ten przedstawia pięć różnych scenariuszy, które przekrojowo 

prezentują możliwą sytuację w UE w 2025 roku. Jedną z koncepcji wyjścia z kryzysu i tym samym zapewnienia 

bezpieczeństwa wśród państw członkowskich jest zróżnicowanie integracji w taki sposób, aby stworzyć grupę 

państw, która będzie zacieśniać współpracę w ramach wspólnie podejmowanych inicjatyw. Formuła ta miałaby 

doprowadzić do stworzenia tzw. Europy wielu prędkości.  

Słowa kluczowe: Europa wielu prędkości, wzmocniona współpraca, Unia Europejska, integracja europejska, 

kryzys.  

Summary: The Member States, as well as the EU institutions, have faced the dilemma of the concept of further 

integration, because the ideas that the fathers of Europe have raised are not adequate to modern expectations. 

Faced with this state of affairs, the European Commission presented a White Paper on the Future of Europe, 

which presents five different scenarios that cross-section the possible situation in the EU in 2025. One of the 

concepts out of the crisis is to diversify integration in such a way as to create a group. States that will tighten 

cooperation in joint initiatives. This formula would lead to the creation of so-called. Europe of many speeds. 

Keywords: Multi-speed Europe, enhanced cooperation, European Union, European integration, crisis. 

 

 

Koncepcja Europy wielu prędkości 

Ryszard Kapuściński w swojej książce Rwący nurt historii pisał: „Europa musi 

znaleźć sobie nowe miejsce na mapie świata. Przechodzimy od „Europy-świata” do „Europy 

w świecie”
2
. Słowa Kapuścińskiego wydają się znamienne biorąc pod uwagę ostatnie 

kryzysy, który obnażyły słabości Unii Europejskiej i postawiły pod znakiem zapytania dalszą 

– jednolitą integrację w ramach całej wspólnoty. Kierunki rozwoju integracji europejskiej 

były i są przedmiotem wielu dyskusji, zarówno na szczeblu Unii Europejskiej jak  

i poszczególnych państw członkowskich. Dysproporcje w rozwoju oraz stosunek krajów 

będących członkami UE do jej dalszego rozwoju doprowadziły do ukształtowania się idei 

zróżnicowanej integracji. Na potrzeby niniejszego artykuły analizie poddana została 

koncepcja tzw. Europy różnych prędkości. Po raz pierwszy idea ta została zasygnalizowana 

już w roku 1974 przez Willy’ego Brandta, który na przemówieniu wygłoszonym w Paryżu 

wyraził przekonanie, że można by przyspieszyć rozwój Wspólnot, gdyby w ich ramach 

                                                 
1
 Magister, Uniwersytet Warszawski. 

2
 R. Kapuściński, Rwący nurt historii, Kraków 2014, s. 164. 
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pozwolono państwom bardziej rozwiniętym ekonomicznie na bardziej intensywną 

współpracę
3
. 

Unia Europejska, a ściślej rzecz ujmując procesy integracyjne zachodzące między 

państwami członkowskimi są bardzo podatne na wszelkie zmiany otoczenia 

międzynarodowego oraz pojawiające się kryzysy. W związku z nawarstwiającymi się 

problemami kraje należące do UE stanęły przed dylematem dotyczącym koncepcji dalszej 

integracji, okazało się bowiem, że idee, które podnosili ojcowie Europy nie są adekwatne do 

współczesnych oczekiwań. Każdy nowy krok na drodze do integracji generuje znaczące 

koszty polityczne dla poszczególnych państw członkowskich, co w konsekwencji oznacza 

nasilenie trendu do dalszego różnicowania się europejskiej integracji i tworzenia systemu 

hybrydowego, co jednak nie powinno wykluczać dyskusji o perspektywie federacyjnej
4
. 

W obliczu takiego stanu rzeczy, eksperci coraz częściej mówią o tzw. teorii Europy 

wielu prędkości, która zakłada, iż istnieje potrzeba podziału państw członkowskich  

z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych na te, które są w stanie posuwać się szybciej  

w procesie integracji i te które będą w tym procesie uczestniczyć znacznie wolniej. 

Rozwiązanie to budzi bardzo wiele kontrowersji, ponieważ taka dychotomia miałby zapewnić 

lepsze funkcjonowanie Unii Europejskiej przez co łatwiej osiągnąć konsensus, który jest 

podstawą podejmowania decyzji także w dziedzinie bezpieczeństwa. W praktyce Europa 

wielu prędkości oznacza, że wszystkie kraje przyjmują wspólne cele wynikające z programów 

integracyjnych, a więc akceptują istniejące acquis, jednocześnie jednak część z nich może  

i chce realizować je w szybszym tempie, podczas gdy pozostałe deklarują, iż dołączą  

do liderów w późniejszym terminie
5
. Zatem, wolniejsze tempo integracji wynika  

ze świadomego wyboru państwa a nie przymusu UE. Wielość szybkości nie narusza  

w rezultacie ani jednolitości europejskiego acquis, ani też zasady solidarnej pracy na rzecz 

wspólnego dobra, pomimo iż prowadzi do wykształcenia się grupy liderów, za którymi 

podążają pozostałe kraje
6
. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze cechy charakterystyczne 

modelu Europy wielu prędkości.  

 

 

                                                 
3
 N. Bobryk-Deryło, Uwarunkowania ewolucji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, 

Warszawa 2012, s. 36, http://tiny.pl/gjw11, (dostęp: 17.07.2017).  
4
 J. M. Fiszer, Kryzys integracji europejskiej czy kryzys Unii Europejskiej? Przesłanki i skutki, „Przegląd 

Europejski”, 3/2015, s. 93.  
5
 A. Zielińśka-Głębocka, Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, s. 25, http://tiny.pl/gjw1j, 

(dostęp: 19.07.2017).  
6
 Tamże, s. 25.  
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Tabela 1. Charakterystyka modelu Europy wielu prędkości 

Definicja 

Podstawa 

zróżnicowania 

i stosunek do 

acquis 

Przykłady 

 

Wszystkie państwa członkowskie są 

zobowiązane do realizacji wspólnych zadań 

przyjętych przez Wspólnotę, ale mogą 

dokonywać tego w różnym tempie. 

 

Czas, różne terminy, 

odmienna prędkość. 

Zadania pochodzą ze 

wspólnego acquis. 

 

Unia Gospodarcza i Walutowa, 

narzędzia przejściowe w traktatach 

akcesyjnych, mechanizm 

wzmocnionej współpracy 

Źródło: A. Zielińśka-Głębocka, dz. cyt., s. 27. 

 

 

W ramach różnych polityk coraz wyraźniej widać, iż część państw nie jest jeszcze 

gotowa na pogłębienie integracji, co stanowi duże zagrożenia dla UE. Z drugiej jednak strony, 

wszyscy w Europie zdają sobie sprawę, że współpraca w jak największej liczbie dziedzin  

w ramach UE jest motorem dla całej wspólnoty. Uwzględniając liczbę państw członkowskich 

oraz rozbieżność interesów narodowych można przypuszczać, iż dalsza integracja w głównej 

mierze oznaczać będzie podział oraz rezygnację z dotychczasowych uprawnień, które obecnie 

są w gestii państw członkowskich na rzecz wspólnego decydowania. 

Należy zwrócić uwagę, iż w ramach współcześnie funkcjonującej UE już teraz istnieje 

wiele prędkości, które przejawiają się w istnieniu takich obszarów jak strefa euro czy 

Schengen. Państwa członkowskie usankcjonowały zresztą zjawisko „różnych prędkości”, 

tworząc traktatową możliwość podejmowania tzw. wzmocnionej współpracy (enhanced 

cooperation) pomiędzy tymi krajami, które w określonych dziedzinach chcą pogłębiać 

integrację
7
. Podstawę prawną dla tego typu rozwiązania stanowi Traktat o Unii Europejskiej – 

art. 20 (dalej jako TUE)
8
 oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – art. 326-334 

(dalej jako TFUE)
9
.  

 W myśl art. 20 TUE decyzja o podjęciu wzmocnionej współpracy jest podejmowana 

przez Radę za zgoda Parlamentu „ jeżeli ustali, że cele takiej współpracy nie mogą zostać 

osiągnięte w rozsądnym terminie przez Unię jako całość, oraz pod warunkiem, że uczestniczy 

w niej co najmniej dziewięć państw UE” (art. 20 ust. 2). Zgodnie z kolejnym ustępem  

art. 20 TUE w obradach Rady mogą barć udział wszystkie państwa członkowskie  

z zastrzeżeniem, iż w samym głosowaniu mogą uczestniczyć jedynie te kraje, które 

                                                 
7
 D. Rosati, Unia 3.0. Nowy etap integracji europejskiej, w: Polska w Europie wielu prędkości, red A. Kukliński, 

J. Woźniak, Warszawa 2015 , s. 64. 
8
 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 83, 30.03.2010. 

9
 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 83, 30.3.2010. 
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zamierzają uczestniczyć w mechanizmie wzmocnionej współpracy. Zgodnie z art. 20 ust. 43 

„akty przyjmowane w ramach wzmocnionej współpracy są wiążące tylko dla państw w niej 

uczestniczących i nie są uważane za dorobek konieczny do przyjęcia przez kraje kandydujące 

do UE”. Szczegółowe regulacje w tej dziedzinie znajdują się w art. 326-334 TFUE. Zgodnie  

z nimi „wzmocniona współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności 

gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej, stanowić przeszkody ani dyskryminacji w handlu 

pomiędzy państwami UE, ani też skutkować zakłóceniem konkurencji pomiędzy nimi”. Od 

postanowień zawartych w wymienionych artykułach, na mocy Traktatu Lizbońskiego (art. 82-

87) wprowadzono wyjątki dotyczące współpracy sądowej w sprawach karnych oraz 

współpracy policyjnej w ramach unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa  

i sprawiedliwości, gdzie procedura nawiązywania wzmocnionej współpracy jest zgoła inna 

niż w przypadku pozostałych polityk unijnych
10

.  

Mimo, iż mechanizm ten został wprowadzony Traktatem Amsterdamskim przez ponad 

dekadę nie uzyskał aprobaty państw członkowskich. Formułę te zastosowano po raz pierwszy 

dopiero w 2010 roku, kiedy Rada UE podjęła decyzję o upoważnieniu grupy państw  

do podjęcia wzmocnionej współpracy w zakresie prawa właściwego dla rozwodów  

i separacji, a w roku 2011 – w sprawie jednolitego systemu patentowego – po raz drugi
11

.  

Po raz trzeci zastosowano tę formułę w 2013 roku w dziedzinie podatku od transakcji 

finansowych. 

 Wydaje się, że UE skazana na „integrację przez dezintegrację”, tj. elastyczne procesy 

wedle idei „à la carte”, „Europy wielu prędkości” czy „Europy zmiennej geometrii” albo 

funkcjonującą już w praktyce w niektórych wymiarach „wzmocnioną współpracę”, czyli jak 

określają to niektórzy – „Unię w Unii”
12

. Tendencje te dodatkowo wzmacnia kryzys strefy 

euro, która potrzebuje gruntownych reform (w tym odpowiedniego zaplecza finansowego  

i instytucjonalnego) obejmujących jedynie grupę państw z walutą euro. Dla poprawy sytuacji 

UE najbardziej potrzebna jest obecnie zmiana metody integracji, przy czym nie chodzi tutaj  

o kosmetyczne zmiany w funkcjonowaniu systemu instytucjonalnego, jak na przykład 

połączenie funkcji przewodniczącego Rady i Komisji Europejskiej czy większą kontrolę 

                                                 
10

 T. Kubin, Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji 

oraz rozwój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla funkcjonowania UE, s. 58, w: Rocznik Integracji 

Europejskiej, 9/2015. 
11

 Tamże, s. 57.  
12

 T. Budnikowski, M. Götz, Europa w kryzysie. Kryzys w Europie, s.7, dostęp: http://tiny.pl/gjl91 (dostęp: 

19.07.2017). 
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Parlamentu Europejskiego nad KE, ale o systemową zmianę logiki funkcjonowania procesów 

integracyjnych w kierunku ich uelastycznienia
13

.  

Negatywne opinie na temat Europy wielu prędkości pojawiają się głównie ze względu 

na panujące przekonanie o tym, iż dla części państw członkowskich oznacza ona 

dyskryminację i wykluczenie. W ocenie Jerzego Łukaszewskiego rozszerzenie Unii  

o 12 nowych państw w latach 2004-2007 pozbawiły UE dynamiki i uczyniły z niej 

heterogeniczną, bezkształtną, bezwolną, pozbawioną perspektyw Europę, której grozi podział 

na grupę euro i resztę, na kraje wzmocnionej współpracy i pozostałe kraje członkowskie
14

.  

W kontekście takich opinii (z perspektywy narodowej) należy spojrzeć na tę kwestię pod 

kątem ekonomicznych korzyści wynikających z nieobecności poszczególnych krajów  

w wybranych dziedzinach polityki UE. Ważne w tym zakresie jest zapewnienie 

odpowiedniego zaplecza instytucjonalnego, które będzie odpowiedzialne za stymulowanie 

potencjalnie pojawiających się tendencji dyskryminujących państw. Zatem, wszelkie 

koncepcje tworzenia odrębnych organów właściwych jedynie dla wybranych grup państw 

(czy to w ramach strefy euro czy w kontekście innej polityki unijnej) są postrzegane przez 

wiele państw jako ogromne zagrożenie, które może powodować istotne podziały UE. Należy 

również zwrócić uwagę, iż w Europie w dalszym ciągu zbyt małe jest zrozumienie złożoności 

funkcjonowania wspólnotowego systemu politycznego oraz faktu, iż modernizacji UE nie 

służą działania eksponujące stałe rozszerzenie, ponieważ grozi to osłabieniem a nawet 

rozmyciem integracji
15

. 

 Podsumowując, koncepcja Europy wielu prędkości jest tak stara jak sama UE, zatem 

nie jest to zjawisko nowe, dotychczas nieanalizowane. Ponadto, Unia od lat funkcjonuje  

w ramach kilku prędkości – co najbardziej widoczne jest w ramach strefy euro oraz 

przedstawionego wyżej mechanizmu wzmocnionej współpracy. Co więcej kryzysy, które  

są immanentną cechą integracji europejskiej dodatkowo potęgują potrzebę tworzenia wąskich 

struktur, w ramach których możliwe jest podjęcie konstruktywnych działań.  

Bezpieczeństwo UE a „Europa wielu prędkości” 

Obserwując nastroje pojawiające się w Europie po referendum, w którym Wielka 

Brytania opowiedziała się za wystąpieniem z UE oraz w związku ze zbliżającą się 60. 

rocznicą podpisania Traktów Rzymskich Komisja Europejska przygotowała pięć scenariuszy 

                                                 
13

 J.M. Fiszer, dz. cyt., s. 98.  
14

K. Łastawski, Bariery i dylematy modernizacji Unii Europejskiej, w: Modernizacja procesów integracji 

europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2011, s. 28. 
15

 Tamże., s. 38. 



WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 

 ________________________________________  _________________________________________  

21 
 

prezentujących przyszłość Unii. Dokument ten przedstawia pięć różnych hipotez, na temat 

możliwej sytuacji UE w 2025 roku. 

Pierwsza z nich zakłada kontynuację dotychczasowej polityki w ramach 27 państw 

członkowskich na podstawie wytycznych Komisji Nowy początek dla Europy. UE-27 będzie 

się nadal koncentrować na zapewnianiu zatrudnienia, wzroście gospodarczym i inwestycji 

poprzez wzmocnienie jednolitego rynku i zwiększenie inwestycji w infrastrukturę cyfrową, 

transportową i energetyczną
16

. 

Według drugiego scenariusza UE skoncentruje się tylko na jednolitym rynku, przez co 

jego prawidłowe funkcjonowanie stanie się głównym powodem istnienia Unii. Z kolei, dalsze 

postępy w integracji będą zależały głównie od zdolności do zawierania uzgodnień 

w pokrewnych politykach. Rezultatami tego scenariusza będzie bardzo niska efektywność, 

jeżeli chodzi o podejmowane decyzje przez UE, ponieważ różnice pomiędzy państwami będą 

rozstrzygane dwustronnie.  

Kolejną koncepcją wyjścia z kryzysu jest zróżnicowanie integracji w taki sposób, aby 

stworzyć grupę państw, która będzie zacieśniać współpracę w ramach wspólnie 

podejmowanych inicjatyw. Rozwiązanie to budzi najwięcej kontrowersji, ponieważ 

prowokuje rozwój analizowanej w niniejszym artykule teorii Europy wielu prędkości. 

Największe dysproporcje będą widoczne na płaszczyźnie praw obywateli wynikających  

z przepisów unijnych, które będą zależały od tego, czy osoby te mieszkają w państwie, które 

zdecydowało się robić więcej
17

.  

Czwarta hipoteza zakłada zawężenie procesów integracyjnych do mniejszej liczby 

polityk jednocześnie pogłębiając współpracę w tych obszarach. 27 państw miałoby się 

skoncentrować na skuteczniejszej i sprawniejszej realizacji celów w wybranych dziedzinach 

polityki, ograniczy zaś swoje działania tam, gdzie jej wartość dodana jest mało widoczna. 

Państwa członkowskie zintensyfikują swoje działania w takich dziedzinach jak innowacje, 

handel, bezpieczeństwo, migracja, zarządzanie granicami i obronność ponadto opracują one 

nowe zasady i narzędzia do egzekwowania przepisów, by pogłębić jednolity rynek w nowych 

kluczowych obszarach
18

. 

Ostatnia z hipotez zakłada, iż państwa członkowskie zdecydują się współdzielić więcej 

uprawnień, zasobów i decyzji we wszystkich dziedzinach. Decyzje na szczeblu europejskim 

będą podejmowane sprawniej i szybko wprowadzane w życie. Europa będzie mówić jednym 

                                                 
16

 Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r., 

COM (2017), s. 16, dostęp: http://tiny.pl/gjl9j (dostęp: 19.07.2017). 
17

 Biała Księga w sprawie przyszłości Europy, s. 20.  
18

 Tamże, s. 22.  
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głosem na arenie międzynarodowej, będzie działać jako jedność w dziedzinie handlu i będzie 

miała swojego przedstawiciela na większości forów międzynarodowych, z kolei Parlament 

Europejski będzie miał ostatnie słowo w sprawie międzynarodowych umów handlowych
19

. 

Komisja Europejska nie przesądziła, który ze scenariuszy jest najbardziej 

prawdopodobny, wskazała jedynie potencjalne możliwości dalszej współpracy. Z punktu 

bezpieczeństwa UE wskazano alternatywę dla ewentualnych „exitów”, które mogłyby 

pojawić się jako echo wydarzeń w Wielkiej Brytanii. Mówiąc o Europie wielu prędkości  

w ramach bezpieczeństwa Unii należy zwrócić uwagę na jego wymiar wewnętrzny  

|i zewnętrzny. Wymiar wewnętrzny związany jest ze współpracą krajów członkowskich  

w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Od lat toczy się w UE 

dyskusja na temat powołania Prokuratury Europejskiej, która byłaby nową instytucją 

odpowiedzialną za ściganie szeroko rozumianych przestępstw finansowych. W związku  

z tym, iż tego typu inicjatywa wymaga jednomyślności wszystkich państw w lutym 2017 roku 

ostatecznie upadł projekt rozporządzenia w tej sprawie. Dlatego też w czerwcu tego samego 

roku grupa 20 krajów – korzystając z instytucji wzmocnionej współpracy osiągnęła konsensus 

co do utworzenia Prokuratury Europejskiej. Zgodnie z przyjętymi założeniami niezależny 

unijny prokurator będzie uprawniony do prowadzenia dochodzeń i ścigania w sprawach 

karnych mających wpływ na budżet UE, takich jak korupcja lub nadużycia  

w wykorzystywaniu funduszy UE lub transgraniczne oszustwa związane z podatkiem VAT
20

. 

W kontekście niezależności tejże instytucji ważne jest zastrzeżenie, iż nie będzie ona 

przyjmować żadnych instrukcji ani od pozostałych organów UE ani państw członkowskich. 

Obecnie dochodzeniami administracyjnymi w tym obszarze zajmuje się Europejski Urząd  

ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Do zadań tego urzędu należy obecnie 

prowadzenie wewnętrznych dochodzeń w trybie administracyjnym, które mają na celu: 

a) Walkę z oszustwami, korupcją i innego rodzaju nielegalną działalnością mającą 

negatywny wpływ na interesy finansowe UE,  

b) Badanie poważnych faktów mających związek z wykonywaniem działalności zawodowej, 

które mogą stanowić naruszenie obowiązków przez urzędników i pracowników wspólnot , 

mogące prowadzić do postępowania dyscyplinarnego- i w pewnych przypadkach- 

kryminalnego, lub podobne naruszenie obowiązków przez członkówa. instytucji  

i organówb., kierowników tych organów lub pracowników instytucji i organów 

                                                 
19

 Tamże, s. 24.  
20

http://tiny.pl/gjl9p /, (dostęp: 19.07.2017).  
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niepodlegających przepisom o statucie urzędnika Wspólnot Europejskich oraz warunkach 

zatrudnienia innych pracowników UE
21

. 

Z chwilą utworzenia Prokuratury, OLAF będzie w dalszym ciągu prowadził 

dochodzenia administracyjne dotyczące nadużyć i nieprawidłowości finansowych z kolei 

Prokuratura będzie zajmowała się postępowaniami karnymi.  

W ramach bezpieczeństwa zewnętrznego Europa wielu prędkości oznaczałaby różne, 

dysproporcjonalne działania państw (w zależności od tego w jakiej „prędkości” by się 

znalazły) w sytuacji wystąpienia zagrożenia m.in. konfliktem zbrojnym. Na tej płaszczyźnie 

widać wyraźnie, iż Europa wielu prędkości nie może zostać zastosowana we wszystkich 

obszarach działalności UE.  

Konkludując, bezpieczeństwo Unii Europejskiej w kontekście koncepcji Europy wielu 

prędkości należy rozpatrywać dwojako. O ile w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego 

„różne prędkości” są do pogodzenia – w niektórych przypadkach stanowiąc jedyne 

rozwiązanie – o tyle w przypadku bezpieczeństwa zewnętrznego są one nieakceptowane. 

Różny poziom zaangażowania się państw w dziedzinie np. polityki obronnej mógłby 

skutkować pojawieniem się poważnego problemu wizerunkowego tejże organizacji na arenie 

międzynarodowej, co przyczyniłoby się również do olbrzymiego kryzysu w procesie 

decyzyjnym. Niemniej, Europa wielu prędkości jest zjawiskiem pozytywnym jeżeli chodzi  

o aspekt bezpieczeństwa wewnętrznego UE ponieważ pozwala na podejmowanie działań  

w ramach państw, które są nimi zainteresowane. Sytuacja taka jest zdecydowanie bardziej 

korzystna niż polityczny impas, który bardzo często towarzyszy podejmowaniu decyzji przez 

państwa członkowskie. 

Wnioski 

Naukowcy są zgodni, iż Europa wielu prędkości jest zjawiskiem, z którym mamy  

do czynienia od lat. Jednak liczba oraz skala ostatnich kryzysów doprowadziły do tego,  

iż w debacie publicznej pojawiły się koncepcje na tworzenie kolejnych prędkości. Dodatkowo 

zaczęto podnosić również (niebezpieczne) pomysły instytucjonalizacji tychże podziałów  

za pomocą tworzenia nowych struktur, właściwych tylko dla części państw. Podsumowując 

rozważania zaprezentowane w niniejszym artykule należy stwierdzić, iż w kontekście 

pogłębiającego się kryzysu Europa wielu prędkości daje możliwość zapewnienia 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej ponieważ:  

                                                 
21

 P. Wawrzyk, Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, 

Warszawa 2007, s. 176. 
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a) umożliwia rozwój poszczególnych polityk dostosowany do uwarunkowań 

poszczególnych państw członkowskich orz ich tempa rozwoju.  

b) stanowi obecnie jedyną alternatywę dla eurosceptycyzmu, którego skutkiem jest m.in. 

Brexit i groźby kolejnych wystąpień z UE. 

c) osiągnięcie konsensusu w gronie 27 państw stanowi obecnie ogromne wyzwanie, 

przez co efektywność instytucji unijnych poddana jest ciągłej krytyce – zarówno  

ze strony państw członkowskich jak i innych organizacji międzynarodowych.  

Idealna Europa wielu prędkości powinna zatem funkcjonować w taki sposób, aby 

dawała możliwość rozwoju UE, a co za tym idzie pogłębiała współpracę państw w ramach 

poszczególnych polityk, dając im jednocześnie prawo wyboru momentu, w którym 

przekroczą kolejny etap integracji. 
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Bezpieczeństwo energetyczne Polski w dobie rozwoju  

odnawialnych źródeł energii  

Poland’s energy security at a time of development of renewable Energy 

 
Streszczenie: Od wielu lat temat związany z przyszłością energetyki stanowi jeden z najważniejszych 

problemów zarówno w polityce krajowej, jak i światowej. Wynika to z odpowiedzialności sektora 

energetycznego za zmiany klimatyczne na Ziemi, ale także z troskę o zapewnienie wystarczającej ilości energii 

dla kolejnych pokoleń. Polityka energetyczna stanowi więc istotny filar utrzymania szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Mająca miejsce w ostatnich latach restrukturyzacja sektora energetyki, 

zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, zmierza w kierunku zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. Korzyści wynikające z dywersyfikacji źródeł energii mają różnorodny charakter. Dotyczą zarówno 

aspektów ekonomicznych, ekologicznych jak również społecznych. 

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska, energetyka  

 

Summary: For many years, the topic of the future of energy has been one of the most important issues in both 

national and global politics. This is related to the responsibility of the energy sector for climate change on Earth, 

but also for the concern to provide sufficient energy for the next generations. Energy policy is therefore an 

important pillar of maintaining the country's widely understood internal security. The restructuring of the energy 

sector in recent years, in line with EU guidelines, aims to increase the use of renewable energy sources. The 

benefits of diversifying energy sources are varied. They concern both economic, ecological and social aspects. 

Keywords: renewable energy sources, energy security, environmental protection, energy sector 

 

 

Wstęp 

 Z biegiem lat, odnawialne źródła energii (OZE) odgrywają coraz większą rolę  

w zaspokajaniu potrzeb ludności w kontekście dostaw energii. Coraz większa sprawność 

niektórych technologii sprawia, że poziom konkurencyjności jest podobny do tradycyjnych 

technik pozyskiwania energii opartych na surowcach kopalnych. Odejście od gospodarki 

opartej na węglu w kierunku większego wykorzystania źródeł ekologicznych, sprawia,  

że mniej zanieczyszczeń powietrza jest emitowanych do atmosfery, co stanowi 

zabezpieczenie ekologiczne oraz zróżnicowanie energetyczne nie tylko w skali lokalnej,  

ale również w skali ogólnokrajowej. Dywersyfikacja źródeł energii ma na celu 

długoterminowe utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego danego kraju. Proces ten  

od kilku lat jest również zauważalny w Polsce. Władze krajowe, na których głównie 

spoczywa obowiązek realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, starają się dorównać 

europejskim trendom w kwestii tworzenia konkurencyjnego rynku źródeł energii odnawialnej. 

 W ostatnich latach nastąpiła znaczna restrukturyzacja sektora energetyki zarówno  

w Polsce jak i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie poszukuje się 

                                                 
1
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równowagi pomiędzy mechanizmami rynkowymi a nadzorem państwa w energetyce. W tym 

procesie istotna jest rola rządów poszczególnych państw.  

Ich kompetencje są często przenoszone na poziom ponadnarodowy, który odpowiada  

za tworzenie ram prawnych dla rynku energetycznego oraz formułowanie polityki 

energetycznej.  

Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego 

 Istnieje wiele definicji bezpieczeństwa energetycznego. Najpowszechniejszą z nich 

jest definicja ujęta w ustawie Prawo energetyczne, która określa je jako „stan gospodarki 

umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców  

na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu 

wymagań ochrony środowiska”
2
. Natomiast eksperci zajmujący się bezpieczeństwem 

energetycznym definiują je jako „zdolność́ do zaspokojenia w warunkach rynkowych popytu 

na energię pod względem ilościowym i jakościowym, po cenie wynikającej z równowagi 

popytu i podaży, przy zachowaniu warunkówów ochrony środowiska”
3
.  

 Zgodnie z definicją zawartą w dokumencie pt. Polityka energetyczna Polski do 2025 

roku, bezpieczeństwo energetyczne jest to stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego 

i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i 

ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energii 

na środowisko i warunki życia społecznego
4
. 

 Wszystkie definicje bezpieczeństwa energetycznego proponowane w różnego rodzaju 

dokumentach obejmują trzy główne aspekty. Po pierwsze odnoszą się do aspektu 

energetycznego, który obejmuje bilansowanie popytu i podaży a także dotyka zagadnień 

technicznych związanych z infrastrukturą oraz jej zarządzaniem. Po drugie występuje aspekt 

ekonomiczny, który oznacza konieczność zapewnienia akceptowalnej przez odbiorców 

końcowych ceny energii określonej w umowach bądź taryfach. Ostatni, aspekt ekologiczny 

dotyczy zapewnienia ochrony środowiska oraz jego dobrego zachowania dla przyszłych 

pokoleń
5
. Taka interpretacja odnosi się również do konieczności wypełniania zobowiązań 

oraz innych standardów ekologicznych.  

                                                 
2
 Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami, Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, s. 

8. 
3
 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym, Warszawa 2004, s. 

5.  
4
 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Dokument przyjęty przez Radę 

Ministrów 4 sierpnia 2005, s. 5.  
5
 M. Borgosz-Koczwara, K. Herlender, Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych źródeł energii, 

„Energetyka”, 13/2008, s. 2. 
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 Bezpieczeństwo energetyczne może być rozpatrywane zgodnie z wymiarem 

podmiotowym oraz przedmiotowym. W pierwszym z nich możemy wyróżnić trzy punkty 

widzenia. Po pierwsze, z punktu widzenia producentów stanowi gwarancję popytu. Z punktu 

widzenia konsumentów oznacza bezpieczeństwo zasobów, a więc gwarancję dostaw 

surowców, zapewnienie stabilnych cen jak również stabilności relacji politycznych pomiędzy 

krajami importującymi i eksportującymi surowce energetyczne. Niezwykle istotny jest 

również punkt widzenia krajów tranzytowych, przez które transportowane są surowce. Drugi 

wymiar bezpieczeństwa energetycznego dotyczy kryterium przedmiotowego. W ramach tego 

kryterium bezpieczeństwo energetyczne jest rozumiane poprzez aspekt strategiczno-

polityczny, który dotyczy powiązania eksportu/importu surowców z prowadzoną przez dany 

kraj polityką zagraniczną. Kolejnym aspekt dotyczy zagadnień ekonomicznych. Zgodnie  

z nim bezpieczeństwo jest rozumiane poprzez ilość dostępnych surowców po z góry 

określonej cenie. W aspekcie ekologicznym rozpatrywany jest wpływ stosowania określonych 

surowców energetycznych na stan środowiska naturalnego w danym kraju. Ostatni aspekt 

dotyczy kwestii infrastrukturalnych. Bezpieczeństwo energetyczne jest tłumaczone  

w kontekście sposobu zarządzania oraz rozbudowy infrastruktury niezbędnej do zapewnienia 

stałych dostaw energii w danym kraju.  

 Elementami wpływającymi na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego są przede 

wszystkim
6
: 

- stopień́ zróżnicowania kierunków dostaw,  

- zróżnicowanie pochodzenia źródeł zaopatrzenia,  

- magazynowanie paliw na terenie państwa,  

- sprywatyzowanie przedsiębiorstw sektora energetycznego,  

- niezawodność́ systemu dostarczania energii,  

- nadzór i uporządkowanie systemu koordynowane przez państwo,  

- rokowanie, planistyka oraz decyzje rozwojowe i inwestycyjne,  

- jednostajność́ sytuacji wewnętrznej kraju,  

- jednostajność́ sytuacji międzynarodowej. 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa można podzielić zgodnie z kryterium czasowym  

na krótkoterminowe i długoterminowe
7
. Do pierwszej grupy można zaliczyć przerwy 

spowodowane problemami technicznymi, anomaliami pogodowymi czy też zakłóceniami 

                                                 
6
 P. Czerpak, Bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 

2006, s. 26.  
7
 P. Bachman, Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy, Zielona Góra 2017, s. 15.  
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politycznymi w krajach importujących oraz eksportujących. Natomiast do drugiej grupy 

należą dostawy niezaspokajające zapotrzebowania danego państwa na energię. Mogą być one 

spowodowane działaniami podejmowanymi przez podmioty gospodarcze, finansowe czy też 

polityczne, które utrudniają prowadzenie inwestycji w produkcje czy też transport danych 

surowców.  

Uwarunkowania prawne 

 Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce nastąpił w latach 90.  

XX wieku. Wtedy to zaczęto budować pierwsze instalacje korzystające z energii wiatrowej, 

słonecznej, geotermalnej oraz biomasy. Mimo, że w tym czasie istniały już instalacje 

wykorzystujące energię wody, to świadomość społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł 

energii nie była powszechna. Rozwój rynku wynikał z zainteresowania prywatnych 

inwestorów wykorzystaniem tego rodzaju źródeł energii. Kolejnym punktem zwrotnym  

w rozwoju OZE było wprowadzenie regulacji prawnych na poziomie międzynarodowym, 

które niejako wymusiły na państwach narodowych rozwój tego sektora energetyki.  

 Modyfikacje polskiego prawa energetycznego wprowadzono głównie ze względu  

na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/77/WE  

w sprawie promocji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej produkowanej  

z odnawialnych źródeł energii. Dokument ten zakładał wykorzystanie energii odnawialnej na 

poziomie 22,1% w perspektywie do roku 2010. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej  

o 10 państwa, zakładany poziom zmniejszono do 21%. Również Biała Księga z 1997 roku 

(Energy for the Future) obligowała kraje członkowskie do osiągnięcia 12% udziału 

odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii brutto do roku 2010
8
.  

 Kolejnym istotnym dokumentem w zakresie energetyki była Zielona Księga z 8 marca 

2006 roku. Zgodnie z tym dokumentem działania polegające na zwiększaniu efektywności 

energetycznej przyniosą zyski tylko wtedy, gdy inicjatywy podejmowane na poziomie 

międzynarodowym oraz krajowym, zostaną powielone na poziomie lokalnym
9
. Zielona 

Księga wymienia również katalog korzyści, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji takich 

zadań. Należą do nich przede wszystkim
10

: 

- wzrost konkurencyjności Unii Europejskiej wynikający z oszczędności energii; 

- zwiększenie zatrudnienia; 

                                                 
8
 A. Pultowicz, Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei zrównoważonego 

rozwoju, „Problemy ekorozwoju” 4/2009, s. 107. 
9
 Tamże, s. 109. 

10
 Zielona księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Bruksela 

2006, s. 5-19. 
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- znaczna redukcja gazów cieplarnianych;  

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania  

na energię.  

 W 2007 oraz 2008 roku na forum europejskim prowadzono działania mające na celu 

walkę z globalnym ociepleniem oraz znaczną emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Działania 

te skutkowały przyjęciem tzw. „pakietu 3x20%”, który zobowiązał państwa członkowskie do 

redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenia efektywności energetycznej o 20% 

oraz do osiągnięcia 20% udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym bilansie 

energetycznym. Wartości te, z założenia mają zostać osiągnięte do 2020 roku. Na forum 

Parlamentu Europejskiego w 2009 roku stwierdzono, że wartości wstępnie zakładane 

powinny być w rzeczywistości znacznie wyższe, dlatego w 2011 roku zaproponowano  

tzw. energetyczną mapę drogową do 2050 roku oraz plan przejścia do gospodarki 

niskoemisyjnej
11

.  

 

Wykres 1. Zakładany udział OZE w zużyciu energii brutto w 2020 roku 

 

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 12. 

 

Zgodnie z powyższym wykresem, prognozowany udział OZE w Polsce do 2020 roku 

powinien wynosić 15%.  

Innym niezwykle ważnym dokumentem dla energetyki odnawialnej jest unijna 

strategia na rzecz wzrostu społeczno-gospodarczego Europa 2020. Dokument ten stanowi 

zbiór priorytetów Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.  

                                                 
11

 M. Ciepielewska, Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle unijnego pakietu klimatyczno-

energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, „Gospodarka w Teorii i Praktyce”, 2/2016, Łódź 

2016, s. 12.  
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Jej realizację rozpoczęto w 2010 roku, a jej celem głównym jest stworzenie warunków dla 

inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Jego osiągnięcie jest uwarunkowane osiągnięciem do 2020 roku 5 założeń 

dotyczących różnych dziedzin życia. Z punktu widzenia polityki energetycznej najważniejsze 

zagadnienia związane są ze zmianami klimatu oraz zrównoważonym wykorzystaniem energii. 

Strategia Europa 2020 zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku 

do poziomu z 1990 roku, a nawet o 30% jeżeli warunki będą temu sprzyjały. 20% energii 

powinno być otrzymywane z odnawialnych źródeł energii. Efektywność energetyczna 

powinna wzrosnąć o 20%
12

. Cele strategii powielają, więc te ujęte w pakiecie klimatyczno-

energetycznym. Postępy w realizacji strategii są na bieżącą kontrolowane w ramach semestru 

europejskiego, którego celem jest koordynacja polityki gospodarczej prowadzonej przez 

państwa członkowskie Unii Europejskiej.  

Również na poziomie krajowym obowiązują akty prawne dotyczące odnawialnych 

źródeł energii. 

Do najważniejszych z nich należą
13

:  

- ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. wraz z późniejszymi zmianami;  

- ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r.;  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 

pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych 

w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii; 

- Rozporządzenie MG z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego. 

 Jednak najważniejszym aktem prawnym na szczeblu krajowym jest ustawa  

o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 20 lutego 2015 roku. Ustawa 

szczegółowo opisuje zasady produkcji energii z OZE, mechanizmy wsparcia, zasady 

wydawania gwarancji, warunki współpracy międzynarodowej oraz realizacji krajowych celów 

związanych z OZE. Ustawa zawiera również wiele definicji dotyczących odnawialnych źródeł 

energii oraz szczegółową charakterystykę poszczególnych rodzajów instalacji korzystających 

z OZE
14

.  

                                                 
12

 The European Semester, http://tiny.pl/gjw49 (dostęp: 28.06.2017). 
13

 M. Borgosz-Koczwara, K. Herlender, dz.cyt., s. 1.  
14

 M. Ciepielewska, dz. cyt., s. 14.  
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 Ustawa miała z założenia przyczynić się do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. 

Miała za zadanie przede wszystkim zachęcić społeczeństwo do budowy małych, 

przydomowych instalacji. Miała uprościć przepisy związane z działalnością prosumencką. 

Prace nad kształtem ustawy trwały bardzo długo, co skutkowało bardzo dużym opóźnieniem 

w jej wdrożeniu
15

. Przeciwnicy dokumentu twierdzą, że został on napisany w sposób 

specjalistyczny, uniemożliwiający zrozumienie jego treści przeciętnemu rolnikowi  

czy przedsiębiorcy. Ich zdaniem dokument ma charakter zniechęcający do budowy instalacji.  

 Odstrasza również liczba wniosków, podań oraz pozwoleń, które należy uzyskać 

przed jej rozpoczęciem.  

 Podsumowując, polskie prawo nie zachęca przedsiębiorców do inwestowania  

w odnawialne źródła energii. Nadmierne zbiurokratyzowanie procesu uzyskiwania pozwoleń 

uniemożliwia wielu chętnym pomyślne rozpoczęcie inwestycji. Potencjał Polski  

w wykorzystaniu energii ze źródeł nieodnawialnych pozostaje więc nie w pełni 

wykorzystany, co może w przyszłości skutkować nasilaniem się problemów w spełnieniu 

wymagań narzucanych przez prawo Unii Europejskiej.  

Dotychczasowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce 

 Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce rozpoczął się z inicjatywy drobnych 

inwestorów, którzy jako pierwsi dostrzegli ich potencjał energetyczny. Wsparciem dla 

inwestorów były nieliczne instytucje pozarządowe oraz doświadczenia zagraniczne.  

W początkowej fazie rozwój OZE odbywał się całkowicie bez udziału instytucji 

państwowych
16

. Jako główną przyczynę zainteresowania nowymi źródłami energii 

wskazywano wzrost cen paliw kopalnych.  

 Głównym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest biomasa. To właśnie z jej 

wykorzystaniem instytucje państwowe wiążą największe nadzieje na przyszłość. Udział 

biomasy w bilansie paliwowym rośnie z każdym kolejnym rokiem. Gromadzenie biomasy 

może stanowić szansę rozwoju rolnictwa w wielu regionach Polski, co w dłużej perspektywie 

przełoży się na ograniczenie bezrobocia na tych obszarach
17

. Tego typu korzyści mogą zostać 

osiągnięte jedynie przy określeniu odpowiedniej polityki krajowej lub regionalnej polegającej 

na wspieraniu lokalnych inicjatyw dotyczących budowanie niewielkich instalacji 

wytwarzających energię odnawialną. Biomasa może być bezpośrednio spalana w postaci 

biopaliw stałych takich jak drewno, słoma, rośliny energetyczne, gazowych pod postacią 

                                                 
15

 Tamże. 
16

 M. Borgosz-Koczwara, K. Herlender, dz. cyt., s. 3. 
17

Odnawialne Źródła Energii, http://tiny.pl/gjw4d, (dostęp: 25.06.2017). 
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biogazu lub przetwarzana na substancje ciekłe takie jak olej czy alkohol. Biogaz może być 

również wsparciem energetycznych oczyszczalni ścieków, często finansowanych ze środków 

samorządowych.  

Duży potencjał do wykorzystania energii wiatrowej mają kraje o długiej o długiej linii 

brzegowej, ponieważ wiatr w takich rejonach wieje najsilniej a także najczęściej. Ten rodzaj 

energetyki rozwija się przede wszystkim w Danii, Niemczech, Holandii, Hiszpanii oraz 

Portugalii. Polska nie posiada warunków sprzyjających rozwojowi produkcji tego typu 

energii, jednak największy potencjał energetyczny posiadają regiony takie jak Pomorze oraz 

Suwalszczyzna. Jednak zbyt duży udział energii wiatrowej w bilansie energetycznym danego 

regionu może powodować chwilowe zmiany parametrów napięcia. Naraża to bardzo czułych 

odbiorców na straty powodowane przerwami w produkcji energii wynikających  

z występowania okresów bezwietrznych
18

.  

 Interesującym rozwiązaniem, którego wykorzystanie z każdym rokiem ulega coraz 

większemu upowszechnieniu są systemy fotowoltaiczne. Energia słoneczna może być 

produkowana w każdym miejscu Polski. Tego typu instalacje stosuje się najczęściej  

w budownictwie mieszkaniowym oraz usługowym. Dosyć powszechne jest również 

wykorzystanie tego typu źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Teoretyczny 

potencjał techniczny energii słonecznej w Polsce jest bardzo wysoki.  

 Do tej pory udział energii z odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie 

energetycznym rósł w zadowalającym tempie, szybszym niż wynikało to z zobowiązań.  

W 2014 roku udział OZE wyniósł 11,45% przy zakładanym udziale 9,5%. Tym samym 

Polska osiągnęła lepszy wynik niż Francja czy Wielka Brytania
19

. Sytuacja wygląda jednak 

gorzej, gdy spojrzymy na tempo zmian. Zgodnie z nim, osiągnięcie wymaganego 15% udziału 

OZE w produkcji energii w Polsce może nie zostać osiągnięte. Z analizy trendu ostatnich 

pięciu lat wynika, że w 2020 roku udział OZE wyniesie 14,9%
20

.  

 
 

 

 

 

Wykres 2. Udział energii ze źródeł odnawialnych w Polsce 

                                                 
18

 Z. Połecki, Rynek energii elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, Lublin 2016, s. 22.  
19

 Dane GUS na temat udziału OZE w miksie energetycznym Polski, http://tiny.pl/gjw4f, (dostęp: 29.06.2017). 
20

 Ibid.  
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Źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/16234/oze-w-polsce-rosna-szybciej-niz-przewidywal-rzad (dostęp: 

29.06.2017) 

Natomiast wnioskując tylko na podstawie tempa przyrostu w latach 2013-2014, Polska 

osiągnie do końca 2020 roku zaledwie 12,2% udział odnawialnych źródeł energii w bilansie 

energetycznym, tym samym w dużym stopniu nie spełni zakładanego poziomu. Sytuację 

może uratować szybko rozwijający się sektor energetyki wiatrowej. Wiatraki w Polsce 

w 2015 roku wyprodukowały ponad 5 GW mocy, natomiast rządowy Krajowy Plan Działań 

na rzecz OZE zakładał produkcję na poziomie 3,5 GW
21

. Znacznie niższy poziom rozwoju 

osiągają obecnie elektrownie oparte o biomasę, które niegdyś odgrywały dominującą rolę  

w produkcji energii odnawialnej. W 2015 roku produkcja energii z biomasy wyniosła  

ok. 1 GW wobec przewidywanych 1,5 GW.  

 Największy wpływ na nieosiągnięcie wymaganego przez Unię Europejską wskaźnika 

może mieć sektor transportowy. Obecnie dominuje trend spadkowy produkcji zielonej energii 

zamiast prognozowanego wzrostu. W 2014 roku produkcja energii odnawialnej (głównie  

z biopaliw) wyniosła 5,67% podczas gdy rząd krajowy zakładał udział na poziomie  

7,48%. W przypadku utrzymania tego trendu, udział OZE w transporcie spadnie poniżej  

5%. Zobowiązania unijne uwzględniają również cele szczegółowe. Jednym z nich jest  

10% udział źródeł odnawialnych w produkcji energii na potrzeby transportu, którego z dużą 

dozą prawdopodobieństwa nie uda się Polsce spełnić. 

 

                                                 
21

 Raport: Czy Polska jest w stanie wykonać cel OZE na 2020 r.?, http://tiny.pl/gjw45, (dostęp: 30.06.2017). 
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Podsumowanie 

 Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego leży w gestii wielu 

instytucji. Kompetencje w tym zakresie mają przede wszystkim organy administracji 

państwowej, instytucje samorządowe, przedsiębiorstwa sektora energetycznego oraz 

najwięksi odbiorcy energii w danym kraju. W związku z tym, niezwykle ważna staje się 

koordynacja działań podejmowanych przez powyższe instytucje. Wiele aspektów 

dotyczących bezpieczeństwa energetycznego wymaga prowadzenia wzajemnie 

skorelowanych działań podejmowanych przez różnego typu podmiotu, inaczej nie może być 

ono w pełni zapewnione obywatelom.  

 Odnawialne źródła energii, zarówno w Europie jak i w Polsce, są w ostatnich latach 

przedmiotem dużego zainteresowania przede wszystkim ze względu na konieczność 

zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Europy poprzez zmniejszenie uzależnienia 

państw członkowskich od importowanych paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa naftowa 

czy gaz ziemny. Po drugie, równie istotne jest zapewnienie ochrony środowiska poprzez 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powstającej w wyniku spalania paliw kopalnych.  
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Istota i rola bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku – rozważania 

teoretyczne 
The nature and role of social security in the twenty-first century – theoretical considerations 

 

Streszczenie: Bezpieczeństwo społeczne jest bardzo ważną, choć stosunkowo młodą kategorią badań  

o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo społeczne jest integralną częścią bezpieczeństwa narodowego oraz istotnym 

problemem z punktu widzenia jednostki i interesu państwa, zwłaszcza w XXI wieku, gdy świat stoi w obliczu 

wielu nowych wyzwań, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa jednostki, społeczeństwa i państwa.  

To również m.in. całokształt działań prawnych, organizacyjnych i wychowawczych, realizowanych przez różne 

podmioty rządowe i pozarządowe oraz obywateli, mający zapewnić pewien poziomu życia osobom, rodzinom  

i grupom społecznym. Bezpieczeństwo społeczne to stan wolności od niedostatku materialnych środków 

utrzymania i zagwarantowanie pełnego rozwoju jednostki oraz ochrona przed nowymi zagrożeniami  

(np. uzależnieniami, migracjami, bezrobociem). 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo społeczne, zagrożenia 

 

Summary: Social security is a very important, although relatively young, category of security research. Social 

security is an integral part of national security and a major problem from an individual's point of view and for the 

interests of the state, especially in the twenty-first century, when the world faces many new challenges that 

threaten the security of individuals, society and the state. It also includes the whole range of legal, organizational 

and educational activities carried out by various governmental and non-governmental subjects and citizens,  

to ensure a certain standard of living for people, families and social groups. Social security is the state  

of freedom from the lack of material means of subsistence and the guarantee of the full development of the 

individual and protection against new threats (eg addiction, migration, unemployment). 

Keywords: security, national security, social security, threats 

 

 

 

Wstęp  

Globalizacja, rozwój technologiczny, komercjalizacja i umasowienie wielu sfer życia, 

oraz skutki rozpadu dwubiegunowego świata w końcu poprzedniego stulecia, na zawsze 

zmieniły środowisko bezpieczeństwa. Zakres zainteresowań i teoretycznych dywagacji nad 

bezpieczeństwem rozszerzał się w odpowiedzi na te i inne zmiany, co zredefiniowało pojęcie 

bezpieczeństwa
2
. Z biegiem lat, cyklicznie poszerzano termin ten o elementy pozamilitarne, 

do których należy również bezpieczeństwo społeczne.  

W niniejszym artykule podjęto próbę określenia istoty i roli bezpieczeństwa 

społecznego oraz wskazania czynników je kształtujących i zagrożeń, z nich wynikających. 

 

 

                                                 
1
 Magister, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.  

2
 M. Leszczyński, V. Mika, Bezpieczeństwo społeczne w nowym pojmowaniu bezpieczeństwa państwa, „Acta 

Scientifica Academiae Ostroviensis”, 33/210, s. 101.  
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Pojęcie „bezpieczeństwo społeczne”  

Bezpieczeństwo społeczne traktowane jest jako integralna część bezpieczeństwa 

narodowego
3
, realizowanego przez państwo i utożsamianego z państwem. Bezpieczeństwo 

jest pierwotną potrzebą jednostek i grup społecznych. To sytuacja charakteryzująca  

się brakiem ryzyka utraty czegoś, na czym człowiekowi zależy np. zdrowia, pracy  

i szacunku
4
.  

W latach 20. XX wieku przez termin „bezpieczeństwo” rozumiano siłę militarną oraz 

skuteczność zawieranych traktatów
5
. Paradoksalnie koalicje, sojusze i układy opierały się 

zawsze na pragnieniu pokoju i przetrwania. Wówczas najważniejsza była obrona zewnętrzna 

państwa. Dopiero na przełomie lat 40. i 50. skupiono się na bezpieczeństwie jednostki,  

co związane było z sukcesywną instytucjonalizacją ochrony praw i wolności człowieka
6
. Lata 

60., czyli okres, w którym toczyła się m.in. zimna wojna, był powrotem do wielu ograniczeń  

i kontroli zbrojeń. Pojawił się międzynarodowy, a z czasem globalny, wymiar 

bezpieczeństwa. Dekadę później nastąpiło poszerzenie kwestii bezpieczeństwa o problemy 

zasobów surowcowych, zagrożeń gospodarczych, ekologicznych i wyzwań demograficznych. 

Lata 80. i 90. to dopiero wielowymiarowe pojmowanie bezpieczeństwa i „odmilitaryzowanie” 

tego pojęcia. Ponadto koniec XX stulecia wiązał się z pojawieniem na masową skalę 

transgranicznych zagrożeń terrorystycznych, silnie oddziałujących na psychikę ludzką.  

Po raz pierwszy termin bezpieczeństwo społeczne użyto oficjalnie w amerykańskiej 

ustawie
7
 z 1935 r. W Polsce zastosowany został znacznie później. Jeszcze do niedawna 

kategoria „bezpieczeństwo społeczne” nie funkcjonowała w obszarze nauk zajmujących  

się problemami bezpieczeństwa państwa czy bezpieczeństwa narodowego
8
. Wśród polskich 

uczonych, którzy mieli duży wkład w rozwój badań nad bezpieczeństwem społecznym należy 

wymienić zwłaszcza: Krzysztofa Loranty
9
, Waldemara Kitlera

10
, Adama Korcza

11
, Marka 

Leszczyńskiego
12

 oraz Aleksandrę Skrabacz
13

.  

                                                 
3
 Bezpieczeństwo narodowe oznacza zabezpieczenie narodu przed groźbą podboju przez zewnętrzną potęgę. 

Również inne definicje podkreślają najczęściej konieczność istnienia wroga zewnętrznego, który zagraża  

np. terytorium, kulturze, instytucjom państwa, jego żywotnym interesom ekonomicznym i politycznym czy, 

ogólnie ujmując, jakimś istotnym wartościom. Zob. E. Polak, Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze 

kultury materialnej, Gdańsk 1996, s. 71-73. 
4
 Cyt. za: W. Sójka, Ewolucja zagrożeń, wyzwań, szans i ryzyko bezpieczeństwa narodowego Polski – wnioski, 

w: Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku. Pojęcie, zakres  

i kwalifikacja, red. W. Sójka, M.E. Kołodziejczak, Warszawa 2016, s. 23.  
5
 B. Winiarski, Bezpieczeństwo, arbitraż, rozbrojenie, Warszawa 1928, s. 1.  

6
 M.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. 

7
 Zatytułowanej właśnie „Bezpieczeństwo społeczne”.  

8
 A. Korcz, Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, s. 14, http://adamkorcz.w.interiowo.pl/spol.pdf 

(dostęp: 15.09.2017). 
9
 R. Jakubczak, R. Kalinowski, K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji, Siedlce 2008. 
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Jak wskazano, na przestrzeni ostatniego wieku stworzono koncepcję całościowego 

bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą nie tylko zagadnienia polityczne i militarne,  

ale także gospodarcze, społeczne, kulturowe oraz ekologiczne
14

. Ponadto nastąpiło 

„ograniczenie czynnika militarnego, utraty narodowego charakteru na korzyść 

bezpieczeństwa międzynarodowego (…). Zaczyna się odchodzić od teorii bezpieczeństwa 

negatywnego (brak zagrożeń) do podejścia pozytywnego”
15

 (minimalizowanie szans zagrożeń 

poprzez kształtowanie z innymi państwami ich środowiska międzynarodowego).  

Problematyka bezpieczeństwa społecznego znalazła swoje miejsce w Strategii 

bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r., w której zapisano 

„nadrzędnym celem działań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa społecznego jest 

zapewnienie szybkiej i odczuwalnej poprawy jakości życia obywateli. Wymaga  

to prowadzenia aktywnej polityki społecznej – przede wszystkim radykalnego ograniczania 

sfery ubóstwa i zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego poprzez wzrost realnych 

dochodów wszystkich grup społecznych oraz zmniejszenie stopy bezrobocia. Działania 

instytucji państwowych winny mieć również na celu zapobieżenie nadmiernemu 

rozwarstwieniu społecznemu i politykę wyrównywania różnic w rozwoju społecznym 

poszczególnych regionów”
16

. W strategii tej bezpieczeństwo społeczne umieszczono  

w zadaniach sektorowych koncepcji bezpieczeństwa narodowego, rozumiane jako: praca  

i polityka społeczna, nauka i edukacja oraz aktywne i sprawne społeczeństwo. Z kolei  

w Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r., do działań 

społecznych w sferze bezpieczeństwa zaliczono: ochronę i umacnianie tożsamości narodowej; 

edukację dla bezpieczeństwa, działania mediów na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałanie 

zagrożeniom dla bezpieczeństwa demograficznego, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego. 

Ponadto w dokumencie zapisano, że: „istotą działań społecznych w sferze bezpieczeństwa jest 

stworzenie bezpiecznych warunków godziwego życia obywateli oraz rozwoju duchowego  

i materialnego narodu. Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym zapewnienie możliwości 

jego bezpiecznego rozwoju, zwłaszcza w sferze ekonomicznej, społecznej i intelektualnej 

                                                                                                                                                         
10

 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011. 
11

 A. Korcz, dz. cyt. 
12

 M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009.  
13

 A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne, „Zeszyty Naukowe AON”, 3-4/2002, s. 266-282. 
14

 M. Mieteń, Współczesne bezpieczeństwo i jego rodzaje, w: Wybrane aspekty współczesnego bezpieczeństwa i 

jego zagrożeń, red. P. Szmitkowski, Siedlce 2014, s. 33.  
15

 Tamże.  
16

 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 16.  
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oraz niematerialne wsparcie systemu bezpieczeństwa narodowego należą do kluczowych 

działań”
17

. 

Definiowanie bezpieczeństwa społecznego 

Pojęcie to dotyczy przede wszystkim postrzegania relacji: jednostka – społeczeństwo – 

państwo. Przedmiotem wartościowania bezpieczeństwa społecznego są zwykle: stosunki 

społeczne, stan zaspokojenia potrzeb i poczucia bezpieczeństwa oraz ocena instytucji 

społecznych. Bezpieczeństwo społeczne odnosi się zarówno do kwestii socjalnych, jak też 

możliwości rozwoju jednostki i społeczeństwa m.in. przez udział w życiu kulturalnym, 

obywatelskim, podnoszeniu poziomu edukacji oraz dostępie do usług publicznych.  

Aleksandra Skrabacz oraz Stanisław Sulowski bezpieczeństwo społeczne definiują jako 

ochronę egzystencjalnych podstaw życia ludzkiego, „zapewnienie możliwości zaspokajania 

indywidualnych potrzeb (materialnych i duchowych) oraz realizacji aspiracji życiowych przez 

tworzenie warunków do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz gwarancje emerytalne”
18

.  

W myśl takiego rozumienia tego rodzaju bezpieczeństwa, poza zaspokojeniem potrzeb, 

istotne są również aspiracje, które mogą mieć charakter dotyczący rozwoju intelektualnego, 

duchowego i psychicznego
19

. Przytoczeni autorzy, wskazują, że ważnym jest również 

tworzenie warunków do nauki i pracy.  

Waldemar Kitler bezpieczeństwem społecznym określa rodzaj bezpieczeństwa 

narodowego obejmującego swoim zakresem różnorodne działania w dziedzinie 

bezpieczeństwa narodowego, których zasadniczym celem jest przetrwanie, dobrobyt oraz 

zrównoważony rozwój społeczeństwa, poprzez zapewnienie wysokiej jakości życia 

obywateli, ich warunków bytowych, pracy, wypoczynku oraz dostępu do dóbr powszechnego 

użytku
20

. Ponadto przeciwdziałanie bezrobociu, rozwarstwieniu społecznemu i konfliktom 

społecznym. Natomiast według Marka Leszczyńskiego bezpieczeństwo społeczne obejmuje 

całokształt działań prawnych i organizacyjnych realizowanych przez podmioty rządowe, 

pozarządowe i samych obywateli, które mają na celu zapewnienie określonego poziomu życia 

osobom, grupom i rodzinom oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia 

społecznego
21

. Badacz ten rozumie i analizuje bezpieczeństwo społeczne, jako część 

bezpieczeństwa narodowego. Podobnie termin ten wyjaśnia Janusz Gierszewski, który zwraca 

                                                 
17

 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 38. 
18

 A. Skrabacz, M. Sulowski, Bezpieczeństwo społeczne: pojęcie, uwarunkowania, wyzwania, Warszawa 2012,  

s. 7.  
19

 Tamże. 
20

 W. Kitler, dz. cyt., s. 50-51.  
21

 M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011, s. 58. 
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uwagę na istotę regulacji normatywno-prawnych, jako istotny aspekt bezpieczeństwa 

społecznego
22

.  

Międzynarodowa Organizacja Pracy – bezpieczeństwo społeczne zdefiniowała jako 

ochronę, którą społeczeństwo zapewnia swoim członkom, przez zapobieganie ekonomicznej  

i społecznej nędzy, która może być spowodowana m.in. redukcją zarobków, chorobą, 

macierzyństwem, dyskryminacją itd.
23

. Takie rozumienie bezpieczeństwa społecznego 

utożsamiane jest z zabezpieczeniem socjalnym, a więc węższą częścią lub elementem tego 

rodzaju bezpieczeństwa. 

Aleksandra Skrabacz bezpieczeństwo społeczne dzieli na dwa podsystemy. Pierwszym 

jest podsystem bezpieczeństwa socjalnego, związany z koniecznością zapewnienia przez 

państwo wszystkim obywatelom minimalnego standardu życia, przez wprowadzenie 

odpowiednich ułatwień lub możliwości bezpłatnego korzystania z lecznictwa, oświaty  

i kultury. Drugi to podsystem bezpieczeństwa psychospołecznego, odnoszący się do stanu 

psychicznego i społecznego jednostek oraz grup społecznych, mający zagwarantować stabilny 

rozwój i realizację podstawowych celów i zadań życiowych oraz zawodowych w warunkach 

akceptacji i tolerancji społecznej
24

. Ponadto w bezpieczeństwie społecznym wydziela się dwa 

obszary tematyczne: kulturowy (dotyczący zbiorowości w postaci społeczności lokalnych lub 

narodów, które traktowane są jako całość i odnoszone są do innych, odmiennych kulturowo 

społeczności) oraz socjalny (związany z tożsamością indywidualną, „dotyczący jednostek 

 i ekonomicznych aspektów ich życia, przez które tożsamość może wpływać na poziom 

identyfikacji ze społeczeństwem”)
25

.  

Bezpieczeństwo społeczne jest ściśle związane z poczuciem wspólnoty i tworzeniem 

więzi społecznych. Bezpieczeństwo społeczne tworzą
26

: 

– bezpieczeństwo socjalne, zapewniające minimalne standardy socjalne; 

– bezpieczeństwo wspólnotowe, związane z obszarem subiektywnych doznań i emocji 

jednostki, jako bycia częścią większej wspólnoty społeczeństwa; 

– bezpieczeństwo rozwojowe, rozumiane jako ogólne warunki rozwoju obywatela, szanse 

 i możliwości rozwojowe. 

 

                                                 
22

 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 

2013, s. 168.  
23

 Social Security: A new consensus, International Laour Office, Geneva 2001, s. 38.  
24

 Zob. A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012. 
25

 Cyt. za: M. Brzeziński, Bezpieczeństwo społeczne z perspektywy bezpieczeństwa wewnętrznego, „Zeszyty 

naukowe WSOWL”, 3/2013, s. 8.   
26

 K. Siwik, Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, w: Współczesne bezpieczeństwo społeczne, 

red. M. Kubiak, M. Minkina, Warszawa-Siedlce 2013, s. 105.  



WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 

 ________________________________________  _________________________________________  

40 
 

Wartości i istota bezpieczeństwa społecznego  

Aleksandra Skrabacz uważa, że „problem tworzenia bezpieczeństwa społecznego, jako 

jednej z podstawowych kategorii (dziedzin) bezpieczeństwa narodowego, nabiera  

we współczesnych czasach szczególnego znaczenia. Jest to bowiem ten rodzaj 

bezpieczeństwa, którego brak jest szczególnie odczuwany przez dzieci, młodzież, osoby 

starsze i dorosłych, w ich codziennym życiu prywatnym i zawodowym”
27

. Badaczka 

podkreśla, że analizując złożoną problematykę bezpieczeństwa społecznego, należy przyjąć 

założenie, że jest ono na tyle specyficznym rodzajem bezpieczeństwa narodowego, iż w jego 

tworzeniu szczególną rolę odgrywa, obok instytucji państwowych, człowiek i jego związki 

rodzinne
28

. Wielu polskich badaczy uważa, że państwo i rodzina są głównymi producentami 

bezpieczeństwa społecznego we współczesnej Europie. 

Należy pamiętać, że całość systemu bezpieczeństwa tworzą jednostki
29

 odpowiedzialne 

za jego kontrolę oraz zapewnianie braku zagrożeń, przetrwania i rozwoju. Bezpieczeństwo 

społeczne nie ma jednolitej „teorii wartości”, ponieważ jego niejednorodność i obfitość 

uwarunkowań wynika z różnych zakresów funkcjonowania człowieka, jego potencjału  

i możliwości oraz wielości zagrożeń i ryzyk, które warunkują poczucie bezpieczeństwa 

społecznego. Jednakże istnieje swoisty katalog wartości najczęściej przypisywanych 

bezpieczeństwu społecznemu, wśród których wymienia się: wolność jednostki, 

sprawiedliwość społeczną, równość, solidarność, samorządność, partnerstwo, dobrobyt, 

autonomię, odpowiednią jakość życia. Jeśli chodzi o gwarancje instytucjonalne  

i zaangażowanie państwa w zapewnienie bezpieczeństwa społecznego wskazuje się na 

sprawność i efektywność.  

Istota bezpieczeństwa społecznego powiązana jest z zagrożeniem i poczuciem 

niebezpieczeństwa. Czynnik świadomowościowy w znacznym stopniu determinuje odbiór 

zagrożeń. Każdy człowiek wartościuje zagrożenia i wyzwania, które są zależne  

od indywidualnej wrażliwości, wiedzy, empatii oraz subiektywnych ocen. Faktem jest,  

że bezpieczeństwo wpływa (a czasami nieraz determinuje) bardzo mocno stosunki między 

ludźmi, grupami społecznymi, państwami czy sojuszami.  

Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego 

Elementami strukturalnymi bezpieczeństwa społecznego są system prawny oraz 

instytucje bezpieczeństwa, zaś spoiwem funkcjonalnym zagrożenia społeczne uruchamiające 

                                                 
27

 A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne…, s. 9.  
28

 Tamże, s. 11. 
29

 D. Matuszak, Bezrobocie a bezpieczeństwo społeczne, w: Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa,  

red. K. Graczyk, G. Nakielski, T. Tabaczniuk, Zielona Góra 2015, s. 164. 
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system
30

. Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego jest jedną z najistotniejszych sfer 

aktywności państwa
31

, którego zadaniem jest eliminowanie ryzyk społecznych i budowanie 

bezpieczeństwa ekonomicznego. Adam Korcz twierdzi, że „państwo może być zagrożone  

ze względu na rozkład struktur społecznych i powinno wszystko robić, aby utrzymać pokój 

społeczny gwarantujący bezpieczeństwo społeczeństwa”
32

. 

Poczucie bezpieczeństwa w szeroko pojętej sferze społecznej jest podstawą egzystencji 

każdego człowieka. Począwszy od zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania  

i pracy, a skończywszy na przestrzeni publicznej. Każdy chce czuć się permanentnie dobrze 

fizycznie i psychicznie, bez względu na to gdzie się znajduje. Tylko czując się bezpiecznie 

człowiek, może rozwijać się prawidłowo. 

Z drugiej strony bezpieczeństwo społeczne może być zagrożone zarówno przez 

problemy wewnątrzpaństwowe, jak i tradycyjne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, 

ponieważ bezpieczeństwo społeczne uzależnione jest w głównej mierze od państwa  

a dokładniej od ustroju oraz możliwości warunkujących istnienie, rozwój i normalne 

funkcjonowanie społeczeństwa. Do współczesnych wyzwań bezpieczeństwa społecznego 

zalicza się różne zjawiska i procesy, które można podzielić na kilka szerszych kategorii takich 

jak np.: wyzwania demograficzne (kryzys demograficzny), problemy społeczne (uzależnienia, 

niewystarczające zabezpieczenie socjalne), gospodarcze (kryzysy ekonomiczne) i polityczne 

(migracje, multikulturalizm).  

Wśród poważnych zagrożeń społecznych obecnego wieku wymienia się różne choroby 

(np. HIV), epidemie (np. wirus Zika) oraz uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, 

a nawet seksu, gier, internetu, jedzenia itp. Niepokojącym zjawiskiem jest również gwałtowny 

upadek wartości rodziny, co przekłada się na malejący wskaźnik przyrostu naturalnego. Poza 

tym ubóstwo, bezrobocie oraz bezdomność, wymienione są wśród zagrożeń i kryzysów 

państw demokratycznych, jakie niesie za sobą współczesne życie. Niebezpieczeństwa  

te, dotykają nie tylko jednostki, ale całe grupy społeczne, prowadząc do powstawania 

poważnych dysfunkcji społecznych. 

Podsumowanie 

Bezpieczeństwo społeczne od wieków stanowi jedną z naczelnych wartości 

artykułowanych przez społeczności i narody. Niestety ten rodzaj bezpieczeństwa stał się 

przedmiotem politycznej gry i w związku z tym bywa nadużywany w jego szczegółowych 

                                                 
30

 J. Gierszewski, Model bezpieczeństwa społecznego…, s. 69.  
31

 Tamże.  
32

 A. Korcz, dz. cyt., s. 17. 
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wymiarach, zwłaszcza podczas kampanii wyborczych
33

. Jak zaznacza Aldona Trzpil 

„deklarowane przez polityków działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społecznego 

mamią społeczeństwo, ale też bywa, że doprowadzają do kształtowania się coraz silniej 

postaw roszczeniowych i bezradnościowych”
34

. Trzpil podkreśla, że „nie oznacza to jednak, 

że kształtowanie warunków dla bezpieczeństwa społecznego należy bagatelizować i używać 

jako narzędzia populistycznych (…) działań”
35

. 

Nauki o bezpieczeństwie charakteryzują się dużą dynamicznością, ponieważ wciąż 

powstają nowe kategorie bezpieczeństwa
36

. Obecnie, przedstawianie bezpieczeństwa jedynie 

z perspektywy militarnej jest błędem. Bezpieczeństwo społeczne jest jedną z kategorii 

bezpieczeństwa narodowego, odgrywając ważną rolę w strukturze bezpieczeństwa 

wewnętrznego.  

Zawsze w centrum zainteresowań bezpieczeństwa społecznego jest człowiek (a dalej 

społeczeństwo i państwo) i jego potrzeby. Dlatego odczuwanie bezpieczeństwa społecznego 

jest subiektywne.  

Bezpieczeństwo, również w wymiarze społecznym było, jest i będzie najbardziej 

poszukiwaną wartością, potrzebą i dążeniem ludzi, państw oraz środowisk 

międzynarodowych. W dzisiejszych realiach życia, człowiek stanął przed wyzwaniem 

tworzenia bezpieczeństwa we wszystkich jego wymiarach i płaszczyznach, począwszy  

od bezpieczeństwa personalnego, lokalnego, po narodowe i globalne, a także polityczne, 

społeczne, kulturowe, ekologiczne, gospodarcze, publiczne i militarne. Dlatego Jan Pilżys 

podkreśla, że bezpieczeństwo powinno być gwarantem „istnienia człowieka, zbiorowości 

ludzi i najrozmaitszych organizacji”
37

. Współcześnie bezpieczeństwo utożsamia się nie tylko 

z przetrwaniem, ale także z ochroną wolności, dobrobytu, swobód oraz tożsamości 

narodowej, etnicznej, religijnej a nawet seksualnej. Na bezpieczeństwo społeczne duży wpływ 

mają czynniki zewnętrzne, czyli coraz bardziej nieprzewidywalne otoczenie. Ten rodzaj 

bezpieczeństwa charakteryzuje się wewnętrzną, jak i zewnętrzną, siłą oddziaływania. 

Uwidacznia się to zwłaszcza podczas: kryzysów ekonomicznych, migracyjnych, 

humanitarnych oraz epidemii chorób. 

                                                 
33

 A. Trzpil, Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego w aspekcie dobra wspólnego, w: Współczesne 

bezpieczeństwo społeczne, red. M. Kubiak, M. Minkina, Warszawa-Siedlce 2013, s. 85.   
34

 Tamże.  
35

 Tamże.  
36

 D. Matuszak, dz. cyt.,. s. 163. 
37

 J. Pilżys, Postrzeganie bezpieczeństwa we współczesnym świecie, w: Współczesne wymiary polskiej polityki 

bezpieczeństwa, red. M. Górka, Warszawa 2015, s. 15.  
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Trwałe istnienie zagrożeń społecznych na różnych poziomach wywołuje konieczność 

zajęcia się tymi zjawiskami w ramach działalności państwowej oraz pozapaństwowej
38

.  

I mimo, iż każdy człowiek sam indywidualnie musi troszczyć się o swoje bezpieczeństwo 

(również w wymiarze społecznym), to państwo winno pomagać mu w tym i stwarzać warunki 

do rozwoju. 
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Ochrona bioróżnorodności wód 
Protection of biodiversity of waters 

 

Streszczenie: Bioróżnorodność to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi  

w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych, a także w zespołach ekologicznych, których są one 

częścią. Bioróżnorodność strukturalna eksploatowanych składników ichtiofauny jest efektem szeregu procesów. 

Zasadniczą rolę odgrywają tu zabiegi bezpośredniego modelowania składu zespołów ryb przez zarybienia  

i odłowy.  

Słowa kluczowe: bioróżnorodność, wody otwarte, ryby, zarybienia 

 

Summary: Biodiversity is the diversity of all living organisms on Earth in terrestrial, marine and freshwater 

ecosystems, and in the ecological communities they are part of. Structural biodiversity of the used components 

of ichthiofauna is the result of a number of processes. The role of direct modeling of the composition of fish 

assemblies by stocking and catching plays a key role here. 

Keywords: biodiversity, open water, fish, stocking 

 

 

 

Czym jest bioróżnorodność? 

 Określenie różnorodność biologiczna lub inaczej mówiąc bioróżnorodność zostało  

po raz pierwszy użyte przez Raymonda Dalesmana w roku 1968 w książce poświęconej 

ochronie przyrody. Termin ten został reaktywowany w roku 1980 przez Thomasa Lovejoya  

w kontekście zagrożeń przyrody i wymierania gatunków
2
. 

 Najogólniej rzecz ujmując bioróżnorodność definiowana jest jako zróżnicowanie 

organizmów żywych na wszystkich poziomach ich organizacji. Podczas Szczytu Ziemi  

w roku 1992 podpisano Konwencję o różnorodności biologicznej, gdzie bioróżnorodność 

zdefiniowano jako zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi  

w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz złożonych z nich kompleksów 

ekologicznych. Realizacja zapisów zawartych w przytoczonej wcześniej Konwencji ma  

na celu ochronę różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej poszczególnych 

elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział, który wynika z wykorzystania zasobów 

genetycznych. Działania, które podejmuje człowiek winny być tak ukierunkowane, aby 

zabezpieczyć całe bogactwo przyrodnicze, by zachować je dla potrzeb obecnych, jak  

i przyszłych pokoleń i dzielić się korzyściami, które płyną z wykorzystania tych zasobów
3
. 

                                                 
1
 Magister, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.  

2
 A. Boroń, J. Szlachiak, Idea zrównoważonego rozwoju i zachowania bioróżnorodności jako uzasadnienie 

konieczności poznawania różnorodności organizmów żywych, w tym zwierząt, na wszystkich poziomach ich 

organizacji, w: Różnorodność i taksonomia zwierząt, red. A. Boroń, J. Szlachciak, Olsztyn 2013, s. 11. 
3
 Tamże, s. 12. 
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 Mówiąc o bioróżnorodności możemy postrzegać ją w obrębie gatunku i wówczas 

mamy na myśli bioróżnorodność genetyczną. Możemy rozszerzyć jej zakres  

do bioróżnorodności międzygatunkowej (bioróżnorodność gatunkowa) lub też w najszerszym 

zakresie do bioróżnorodności ekosystemów (bioróżnorodność ekosystemowa). Ponadto 

bioróżnorodność często bywa utożsamiana z liczbą gatunków lub całkowitą liczbą gatunków 

zajmująca dany ekosystem.  

 Bioróżnorodność stanowi podstawę stabilności ekosystemów. Natomiast z racji dość 

słabo poznanych relacji funkcjonalnych między gatunkami w ekosystemach określenie 

bioróżnorodności sprowadza się jedynie do funkcji inwentaryzacyjnej. Przybliża to jedynie 

problem, ale nie jest w stanie ukazać jego wielkości
4
. 

Różnorodność biologiczna ryb 

 Ryby to organizmy, które są najbardziej zróżnicowaną grupą kręgowców i stanowią 

niemalże połowę ich całkowitej liczby. Ponadto mają największy udział wśród gatunków 

zagrożonych
5
. Niezwykle ważną informacją jest również to, iż wody są w znacznie większym 

stopniu narażone na utratę bioróżnorodności w porównaniu z innymi środowiskami. Według 

danych prezentowanych przez Millenium Ecosystem Assessment 2005 bioróżnorodność wód 

słodkich na świecie w latach 1970-2002 zmniejszyła się o 55 %, podczas gdy 

bioróżnorodność ekosystemów lądowych i morskich spadła o 32 %. Wykonana na podstawie 

kryteriów Międzynarodowej Unii Przyrody i Jej Zasobów ocena stanu naszej rodzimej 

ichtiofauny wykazała, że 40 % gatunków ryb zaliczono do gatunków krytycznie zagrożonych, 

zagrożonych oraz narażonych na wyginięcie
6
. Wysoką kategorię zagrożenia przyznano 

garunkom jeziorowym, w tym siei, Coregonus lavaretus, sielawie, Coregonus albula i stynce, 

Osmerus eperlanus. Człowiek natomiast bez wątpienia jest istotą, która wpływa  

na bioróżnorodność ekosystemów wodnych, w tym zaś na skład ilościowy i jakościowy 

ichtiofauny zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Za bezpośrednie czynniki należy 

uznać prowadzenie połowów komercyjnych i sportowych, kłusownictwo, czy wsiedlanie 

obcych gatunków ryb i innych organizmów wodnych. Za pośrednie czynniki uznaje się 

zanieczyszczenia środowiska, niekontrolowaną zabudowę brzegów, budowę urządzeń 

                                                 
4
 A. Mamcarz, A. Skrzypczak, Między bioróżnorodnością wód mazurskich a ich zagospodarowaniem – teorie, 

problemy i nadzieje, w: Gospodarowanie ichtiofauna w warunkach zróżnicowanego środowiska wodnego,  

red. M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska, Olsztyn 2011, s. 8. 
5
 M.N. Bruton, Have fish had their chips ? The dilemma of threatened fishes, “Environmental biology of Fishes” 

59/1995, s. 13; J. R. Duncan, J.L. Lockwood, Extinction in a field of bullets: a search for causes in the decline of 

the word’s freshwater fishes, “Biological Conservation” 102/2001, s. 100. 
6
 A. Kowalska, Z. Zakęś, Nowe perspektywy w ochronie zagrożonych gatunków ryb występujących w Polsce,  

w: Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków, red. Z. Zakęś, K. Demska-

Zakęś, A. Kowalska, Olsztyn 2010, s. 12. 
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hydrotechnicznych oraz meliorację. Długotrwałe działanie tych czynników odcisnęło się 

piętnem na ekosystemach wodnych wyrażając się spadkiem liczebności wielu gatunków ryb
7
. 

Identyfikacja zagrożeń bioróżnorodności 

 Wśród wielu przyczyn, które wpływają na zmniejszenie bioróżnorodności biologicznej 

wód należy wymienić zmianę habitatu wywołaną działalnością ludzką. Na zmianę tę wpływ 

mają wykorzystanie gruntów, urbanizacja, rozwój infrastruktury i uprzemysłowienie. Systemy 

wodne występujące na kuli ziemskiej są w coraz większym stopniu izolowane i rozłączane.  

W związku z powyższym wiele organizmów zasiedlających poszczególne habitaty ulega 

szybkiemu zanikowi. Natomiast w przekształconych ekosystemach wodnych 20 – 35 % 

występujących tam ryb słodkowodnych podatne jest na zagrożenie lub znajduje się już  

w stadium ginięcia
8
. 

 Inną ważną przyczyną, która oddziałuje na spadek bioróżnorodności jest introdukcja 

gatunków obcych, czy też inwazyjnych. Gatunki te często skutecznie wygrywają konkurencję 

z gatunkami rodzimymi i przyczyniają się do ich zaniku
9
. Ich pojawienie się może być 

efektem przypadkowej lub nieprzemyślanej introdukcji. Do czynników sprzyjających temu 

zjawisku wlicza się rozwój akwakultury i sprowadzanie nowych gatunków do hodowli  

w warunkach kontrolowanych
10

. Czasami dochodzi do sytuacji, w których ten sam gatunek  

w jednym miejscu traktowany jest jako zagrożony w innym zaś, jako inwazyjny
11

. Według 

danych literaturowych w różnych częściach świata introdukowano 168 gatunków 

reprezentujących 37 rodzin z czego szacuje się, iż koło 68 gatunków zasiedliło nowe wody. 

Natomiast 27 gatunków stało się niepożądanymi obiektami w środowisku. Wśród najbardziej 

katastrofalnych w skutkach zmian wywołanych przez introdukcję nowego gatunku jest 

przykład Jeziora wiktorii w Afryce. Na skutek wsiedlania do wód jeziora okonia nilowego, 

Lates niloticus większość endemicznych pielęgnic występujących tam wcześniej wyginęła  

i z ponad 300 endemicznych gatunków Cichlidae występujących tam w latach 70 XX wieku 

                                                 
7
 Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, Działalność wylęgarnicza w kontekście bioróżnorodności ekosystemów wodnych, 

w: Gospodarowanie ichtiofauna w warunkach zróżnicowanego środowiska wodnego, red. M. Jankun,  

G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska, Olsztyn 2011, s. 52. 
8
 V.H. Dale, The relationship between land-use change and climate change, “Ecological Processes” 7/1997, s. 

760. 
9
 R.N. Mack, D. Simberloff, W.M. Lonsdale, H. Evans, M. Clout, F.A. Bazzaz, Biotic invasions: causes, 

epidemology, global consequences and control, ,,Ecological Applications” 10/2000, s. 703. 
10

 I.A. Fleming, Reproductive success and the genetic threat of cultured fish to natural populations,  

w: Protection of Aquatic biodiversity, red. D.P. Philipp, J.M. Epifanio, J.E. Mardsen, J.E. Claussen, J.R. 

Wolotira, Calcutta 1995, s. 123.  
11

 A.V. Kozhara, A.V. Zhulidov, S. Goallasch, M. Przybylski, V.G. Poznyak, D.A. Zhulidov, T.Yu. Gurtovaya, 

Range extension and conservation status of the bitterling, Rhodeus sericeus amarus in Russia and adjacent 

countries, “Folia Zologica” 2007, nr 1, s. 101. 
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poprzedzających introdukcję na chwilę obecną stanowią one zaledwie 1% obecnej 

ichtiofauny
12

. 

 Innym ważnym czynnikiem, który prowadzi do zmniejszenia bioróżnorodności wód 

jest powszechny problem użytkowania wód prowadzący do przełowienia. Zagadnienie  

to zostanie dokładnie omówione w następnym rozdziale pod tytułem: Połowy rybackie  

i wędkarskie a bioróżnorodność wód. 

 Kolejnym ważnym czynnikiem rozpatrywanym w skali globalnej i wpływającym na 

spadek bioróżnorodności ichtiofauny są zmiany klimatyczne
13

. Według danych literaturowych 

średnia temperatura na powierzchni globu do roku 2100 wzrośnie z 1,5 do 6,8° C. Wywoła  

to zanik ryb zimnolubnych przy jednoczesnej ekspansji ryb ciepłolubnych wraz  

z postępującym ociepleniem wód. Szacunkowe dane wskazują, iż w wodach Ameryki zniknie 

co najmniej 20 gatunków ryb
14

. Ponadto znacznie obniży się poziom wód w rzekach całego 

świata na skutek wspomnianych zmian klimatycznych, jak i zwiększonego ich poboru w celu 

zaspokojenia potrzeb ludzkich. Domniema się, iż nastąpi utrata ponad 10% stanu ichtiofauny 

w rzekach w wyniku drastycznych przekształceń rzek
15

. 

 Na skutek tych wszystkich zmian na granicy wyginięcia znajduje się na chwilę obecną 

prawie 20% światowej ichtiofauny wód słodkich
16

. Według danych, które zostały zawarte  

w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych Zwierząt IUCN datowanej na rok 1996 z 734 

gatunków ryb określanych jako zagrożone wyginięciem aż 84% przypada na gatunki 

zasiedlające wody słodkie
17

.  

Połowy rybackie i wędkarskie a bioróżnorodność wód 

Problem przełowienia dotyczy najczęściej zbiorników wodnych, które nie mają 

właściciela. Mowa głównie o morzach i oceanach. Dotyczy to również zbiorników, gdy 

właściciel, a konkretnie państwo w sposób niedostateczny wypełnia rolę strażnika zasobów  

w wodach śródlądowych. Do przełowienia dochodzi również wówczas, gdy tempo 

wykorzystania zasobów jest szybsze aniżeli tempo, w którym odtwarzają się one w sposób 

                                                 
12

 J.S. Balirwa, C.A. Chapman, I.G. Cowx, K. Geheb, L. Kaufman, R.H. Lowe-McConnell, O. Seehausen, J.H. 

Wanink, R.L. Welcomme, F. Writte, Biodiversity and fishery sustainability in the Lake Victoria basin: an 

unexpected marriage?, “BioScience” 8/2003, s. 705. 
13

 H. Reid, Climate change and biodiversity in Europe, “Conservation and Society” 1/2006, s. 90. 
14

 D.A. Jackson, N.E. Mandrak, Changing fish biodiversity: predicting the loss of cyprinid biodiversity due to 

global climate change, w: Fisheries in changing Climate, red. E.A. McGinn, American Society Symposium 

2002, s. 92. 
15

 M.A. Xenopoulos, D. Lodge, J. Alcamo, M. Märker, K. Schulz, D. Van Vuuren, Scenarios of freswater fish 

extinctions from climate change and water withdrawal, “Global Change Biology” 11/2005, s. 1559. 
16

 P.B. Moyle, R.A. Leidy, Loss of biodiversity in aquatic ecosystems: evidence from fish faunas,  

|w: Conservation Biology: The theory and practise of nature conservation, preservation and management, red. 

P.L. Fiedler, S.K. Jain, New York 1992, s. 140. 
17

 D.E. McAllister, A.L. Hamilton, B. Harvey, Global freshwater biodiversity: Striving for the integrity of 

freshwater ecosystems, “Sea Wind – Bulletin of Ocean Voice International” 11/1997, s. 86. 
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naturalny. Przełowienie wywołuje zmiany w strukturze ekosystemów wodnych, co niestety 

jest zjawiskiem bagatelizowanym. W wyniku masowego i niekontrolowanego wyławiania 

cennych gatunków w ich miejsce wchodzą mniejsze oraz szybciej rosnące, co prowadzi do 

przebudowy struktury troficznej ekosystemu. W skali czasowej prowadzi to do całkowitego 

załamania eksploatowanych stad ryb
18

. 

Obiektem nadmiernych połowów rybackich w okresie środkowego neolitu był 

szczupak, okoń i sandacz
19

. Natomiast w okresie wczesnego średniowiecza na terenach 

sąsiadujących z terenem Pomorza Gdańskiego podstawę rybołówstwa stanowiły w tym 

okresie szczupaki, jesiotry, łososie. Do najbardziej atrakcyjnych połowowo ryb należały 

również węgorze
20

. W okresie średniowiecza gospodarka rybacka na wodach otwartych 

opierała się na intensywnej eksploatacji rybackiej. Bogata i zróżnicowana ichtiofauna 

stwarzała wielki chęci prowadzenia niczym nie ograniczonych połowów, które głównie 

przypadały na okres tarła. W krótkim czasie doprowadziło to do odczuwalnego w skutkach 

wyrybienia wód rzek i jezior. To czysto eksploatacyjne wykorzystanie rzek i jezior 

prowadzone było do XVIII wieku. Ichtiofauna rzek i jezior ulegała systematycznemu 

wyniszczaniu w wyniku prowadzonej na dużą skalę rabunkowej gospodarki rybackiej, jak 

również narastającego zanieczyszczenia wód ściekami przemysłowymi.  

Połowy z jezior mieszczących się na terenie Mazur w granicach dawnych Prus 

Wschodnich wynosiły około 2500 ton
21

. W połowach tych przeważały drobnica i leszcz, zaś 

ryby takie jak sieja i sandacz były odławiane w małych ilościach. 

W wyniku przesunięcia granic Polski do czego doszło po drugiej wojnie światowej, 

Polska oddała znaczną część jezior w północno – wschodniej części kraju, wzbogaciła się zaś 

o zasoby wodne na terenie dawnych Prus Wschodnich i Pomorza. Celem wprowadzenia 

zorganizowanego rybactwa powołano nowe struktury organizacyjne, których zadaniem było 

rozpoznanie warunków poszczególnych ekosystemów wodnych i dostosowanie do tych 

warunków odpowiedniego charakteru gospodarki rybackiej
22

. Wszelkie działania miały 

                                                 
18

 A. Mamcarz, A. Skrzypczak, Między bioróżnorodnością wód mazurskich a ich zagospodarowaniem – teorie, 

problemy i nadzieje, w: Gospodarowanie ichtiofauna w warunkach zróżnicowanego środowiska wodnego, red. 

M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska, Olsztyn 2011, s. 19. 
19

 I. Antanaitis-Jacobs, M. Richards, L. Daugnora, R. Jankauskas, N. Ogrinc, Diet in early Lithuanian prehistory 

and the new stable isotope evidence, “Archaeologia Baltica” 12/2009, s. 20. 
20

 Szczygielski W., Zarys dziejów rybactwa śródlądowego w Polsce, Warszawa 1967. 
21

 B. Dąbrowski, Podstawy ekonomiczne rybołówstwa, „Przegląd rybacki” 12/1947, s. 446. 
22

 A. Mamcarz, A. Skrzypczak, Wykorzystanie operatu rybackiego w monitoringu środowiskowym jezior,  

w: Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami w zlewniach jezior, red. M Krzemieniewski, Rybaki 2002, s. 178. 
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zapewniać ocenę aktualnego stanu ekosystemów oraz projekt przewidywanych działań  

w środowisku wodnym
23

. Prowadzona była również intensywna analiza eksploatacyjna
24

.  

By nie dopuścić do całkowitej degradacji wód należy przestrzegać podstawowych 

zasad, które sugerują, iż tempo eksploatacji powinno być niższe aniżeli tempo przyrostu 

naturalnego populacji. Ponadto populacja musi być utrzymywana w stanie powyżej 

minimalnego rozmiaru gwarantującego odtworzenie. Populacja nie może również utracić 

swojej funkcji ekologicznej, zmienności genetycznej, struktury wielkościowej, wiekowej  

i płciowej. Powinien być również utrzymany na właściwym poziomie tak zwany „behawior 

stadny”. Jednak pomimo dość obszernej wiedzy w sprawie postępowania, by nie doprowadzić 

do przełowienia w praktyce nadal ,,rządzi’’ zasada niezrównoważonego użytkowania jezior. 

Przyczynia się ona do zaniku stad, stanu nierównowagi biologicznej i spadku zróżnicowania 

biologicznego
25

.  

Zarybienia wód formą ratowania bioróżnorodności 

 Zarybianie jezior rozpoczęto w drugiej połowie XIX wieku. Ryby wpuszczane do wód 

otwartych pochodziły z wylęgarni. Intensywne zarybienia jezior prowadzone na przestrzeni 

ostatnich dwóch wieków stały się podstawową metodą zwiększenia wydajności połowów oraz 

atrakcyjności wędkarskiej wód. W związku z powyższym wybór gatunków do zarybień był 

poparty aktualną wartością ekonomiczną. Zarybienia, które miały na celu podtrzymanie 

równowagi populacji, czy też podtrzymujące ich istnienie w jeziorach rozpoczęły  

się w momencie, gdy odnotowano gwałtowne zanikanie wielu gatunków. 

 W okresie poprzedzającym drugą wojnę światową prowadzone były intensywne 

zarybienia jezior węgorzem oraz linem
26

. Po wojnie pierwsze zarybienia miały miejsce  

w latach 1945 – 1946 i w ich wyniku do 21 jezior wprowadzono gatunki takie, jak węgorz, 

sielawa, szczupak i sandacz. W kolejnych latach zakres prowadzonych zarybień szybko  

się rozrastał. W roku 1964 zarybienia dotyczyły już 14 gatunków. Natomiast w szczytowych 

okresach eksploatacyjnych dochodziły nawet do 17 gatunków. Po roku 1989 wymiar ten 

osiągnął 20 gatunków
27

. 

 Zarybianie ryb jest korzystnym zjawiskiem, które podtrzymuje ekonomiczną 

efektywność podmiotów gospodarujących. Jest ono również metodą aktywnej ochrony 

                                                 
23

 T. Backiel, J. Zawisza, Zasady urządzania gospodarstw jeziorowych w świetle badań Instytutu Rybactwa 

Śródlądowego, „Polskie Archiwum Hydrobiologii” 3/1965, s. 415. 
24

 M. Leopold, Zasady przeprowadzania analizy eksploatacji rybackiej jezior i jej efektów, Olsztyn 1968. 
25

 J.A. Dunne, R.J. Williams, Cascading extinctions and community collapse in model food webs, “Philosophical 

Transactions of the Royal Society B” 364/2009, s. 1718. 
26

 B. Dąbrowski, L. Jaworski, Województwo olsztyńskie w latach 1945-1965. Gospodarka rybna, „Rocznik 

Olsztyński” 6/1967, s. 193. 
27

 Tamże, s. 199. 
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gatunków ginących lub zagrożonych wyginięciem
28

, łagodzi skutki redukcji, bądź utraty 

produktywności populacji wywołane zniszczeniem, modyfikacją lub też degradacją siedlisk  

i innych elementów funkcjonalnych ekosystemu. Jednocześnie należy zauważyć,  

iż intensywne zarybianie w połączeniu z równoczesną intensywną eksploatacją nie pozostaje 

bez wpływu na równowagę oraz strukturę ekosystemów. Ekosystemy te staja się coraz mniej 

stabilne. Zarybienia mogą doprowadzić do wzrostu bogactwa gatunkowego przy jednoczesnej 

homogenizacji strukturalnej jezior
29

. Wynika to z faktu, iż decyzje o zarybieniach 

podyktowane są względami ekonomicznymi, nie zaś ekologicznymi. Taka ochrona przestaje 

być natomiast rzeczywistą ochroną bioróżnorodności ichtiofauny. 

 Zasadniczym celem komercyjnego wylęgarnictwa ryb powinna być produkcja 

materiału zarybieniowego, głównie natomiast wylęgu i utrzymanie liczebności cennych 

gospodarczo gatunków ryb w ich naturalnych ekosystemach. W pierwszej kolejności  

w obszarze zainteresowań podmiotów gospodarujących na wodach otwartych znalazły  

się bowiem gatunki charakteryzujące się największą wrażliwością na niekorzystne zmiany 

środowiska wodnego. Informacje dotyczące biologii, rozrodu, fizjologii i behawioru ryb 

pozwalają z sukcesem rozradzać i produkować materiał zarybieniowy wielu gatunków.  

Nie bez znaczenia jest również rozwój techniki i technologii. Do sukcesów tych przyczyniają 

się również osiągnięcia z zakresu akwakultury
30

. 

 Rozwój akwakultury wydaje się być doskonałą alternatywą dla dotychczasowego 

korzystania z zasobów naturalnych ichtiofauny. Jednak jak wszystko akwakultura również ma 

duże minusy, które odnotowujemy w stosunku do środowiska wodnego
31

. Pierwszym z nich 

są niekontrolowane ucieczki obiektów akwakultury. Następnie obniżenie zmienności 

genetycznej, wpływ manipulacji o celach profilaktycznych oraz transportu hodowanych ryb. 

Akwakultura przyczynia się również do zawłaszczanie środowiska naturalnego do swoich 

celów. Głównym problemem akwakultury jest fakt, iż jest ona konsumentem ogromnych 

zasobów białka rybnego. Na jej potrzeby aż 30 % światowych połowów ryb zamienianych 

jest na białko służące do żywienia obiektów akwakultury
32

. 

                                                 
28

 A. Lirski, W. Wiśniewolski, A. Wołos, B. Zdanowski, Rybactwo w świetle ekorozwoju, w: Piaty Rolniczy 

Festiwal Nauki, Konferencja naukowa: Dezagraryzacja polskiej wsi, Warszawa-Brwinów 2008, s. 15. 
29

 P.J. Radomski, T.J. Goemaan, The homogenizing of Minnesota lake fish assemblages, “Fisheries” 20/1995, s. 

21. 
30

 Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, Działalność wylęgarnicza w kontekście bioróżnorodności ekosystemów wodnych, 

w: Gospodarowanie ichtiofauna w warunkach zróżnicowanego środowiska wodnego, red. M. Jankun,  

G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska, Olsztyn 2011, s. 57. 
31

 C. Tisdell, Notes on the economics of fish biodiversity: linkages between aquaculture and fisheries, “Working 

Papers on Economics, Ecology and The Environment” 137/2006, s. 9. 
32

 A.R. Martinez, Fishing out aquatic diversity, http://www.grain.org/seedling/id=31, (dostęp: 30.08.2010). 
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Podsumowanie 

 Bardzo dużą rolę w zakresie ochrony bioróżnorodności ichtiologicznej ma edukacja 

społeczeństwa. Na chwilę obecną odnotowuje się znikomą świadomość, jeśli chodzi  

o ochronę fauny wodnej i ryb. Zainteresowania ochronne ukierunkowane są na ssaki i ptaki
33

. 

Ponadto bardzo mała jest wiedza społeczeństwa w sprawie funkcjonowania i równowagi 

ekosystemów wodnych. Zjawisku temu towarzyszy również brak odpowiednio 

ukształtowanej wrażliwości przyrodniczej. Ponadto niezwykle istotne jest wcielanie 

programów aktywnej i biernej ochrony w połączeniu z działaniami rybackich użytkowników 

jezior, jednostek naukowych oraz organów administracji państwowej. Ważnym jest również 

dopracowanie regulacji prawnych obejmujących gospodarkę rybacką i ochronę gatunkową 

ichtiofauny, w kontekście działań sprzyjających zachowaniu bioróżnorodności ekosystemów 

wodnych
34

.  
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Beata Łączyńska
1
 

 

 

Wyciek ropy naftowej zagrożeniem dla środowiska – wybrane przykłady 

Oil leakage threat to the environment – selected examples 

 

Streszczenie: Ropa naftowa będąca z jednej strony największym bogactwem i stosunkowo łatwym  

w eksploatacji źródłem paliwa kopalnego stanowi źródło najgroźniejszych katastrof jakie można sobie 

wyobrazić. Nawet najmniejszy wyciek tej cieczy do środowiska naturalnego stwarza ogromne zagrożenie dla 

życia roślin i zwierząt w morzach i oceanach na wszystkich poziomach. 

Słowa kluczowe: ropa naftowa, skażenie środowiska, świat roślin i zwierząt 

 

Symmary: Oil, on the one hand, is the most abundant and relatively inexpensive source of fuel, the source of the 

most dangerous catastrophes imaginable. Even the smallest spillage of the environment posesenormousthreat  

to plants and animals in the seas and oceansatalllevels. 

Keywords: petroleum, pollution of the environment, the world of plants and animals 

 

 

Ropa naftowa – wprowadzenie 

Ropa naftowa to surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jeden  

z najważniejszych surowców energetycznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 

światowej. Wykorzystywana jest do otrzymywania m.in. benzyny, nafty, olejów, parafiny, 

smarów, wazelin i wielu innych materiałów syntetycznych. Ta oleista ciecz, która jest lżejsza 

od wody, ma charakterystyczny zapach, nie rozpuszcza się w wodzie i jest łatwopalna. Złoża 

ropy umiejscowione są pod dnem mórz i na lądach, na znacznych głębokościach, nawet  

do kilku kilometrów w głąb skorupy ziemskiej
2
. 

Historia przemysłu naftowego 

 Za prekursora i ojca przemysłu naftowego uważa się Ignacego Łukasiewicza. Ponadto 

należy zaznaczyć, że w Polsce przemysł naftowy w odniesieniu do skali globalnej jest 

najstarszy na świecie. Najstarszy szyb naftowy został bowiem zbudowany przez Ignacego 

Łukasiewicza w 1854 roku, a już dwa lata później zbudowano pierwszą na świecie rafinerię 

naftową. Współcześnie głównym obszarem poszukiwań złóż ropy naftowej w Polsce jest 

akwen Morza Bałtyckiego, szczególnie zaś obszary na północ od przylądka Rozewie
3
. 

Natomiast polska grupa LOTOS S.A. jest szóstą pod względem wielkości firmą paliwową na 

terenie Europy Środkowej.  

 

                                                 
1
 Magister, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.  

2
 Zob. www.naukowiec.org/wiedza/chemia/ropa-naftowa_1166.html (dostęp: 12.07.2017). 

3
 Zob. N. Wolnomiejski, T. Pawlikowski, Zarys ekologii i ochrony mórz, Toruń 2006, s. 233-234. 
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Zagrożenia związane z eksploatacją ropy naftowej 

 Trzeba stwierdzić, iż niekorzystne rozmieszczenie złóż mineralnych, jak też ich 

ograniczona liczba wymusiła na ludziach konstruowanie, a następnie budowanie pływających 

urządzeń wydobywczych celem efektywniejszego wykorzystania złóż zlokalizowanych na 

obszarach podmorskich
4
. Początkowe prace wydobywcze dotyczyły obszarów przybrzeżnych, 

zaś z biegiem czasu przenosiły się coraz dalej na otwarte wody mórz i oceanów
5
. Obecnie 

przekształcenia środowiska morskiego są bardzo rozległe i stanowią jeden z głównych 

problemów globalnych. Nadmierna eksploatacja odkrywkowa przyczynia się do obniżenia 

dna morskiego i resuspensji zalegających osadów. Wskutek tego dochodzi do powstania 

głębokich dołów wypełnionych osadami organicznymi. Eksploatacja odkrywkowa narusza 

natomiast podwodne tereny i wywołuje degradację biologiczną. Prace te wywołują również 

erozję linii brzegowej, co odbija się na zaburzeniu cyklu ruchów fal i pływów
6
. 

 Należy pamiętać, by eksploatacja podmorskich złóż energetycznych przebiegała 

bezawaryjnie należy urządzenia służące do wydobycia utrzymywać w odpowiednim stanie 

technicznym. Obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli platform wiertniczych, jak i załogi 

pracującej na poszczególnych jednostkach. Wielką rolę odgrywają stale, jak i wyrywkowo 

prowadzone kontrole urządzeń, jak i szczegółowa analiza poszczególnych etapów samego 

procesu wydobywczego. Tego typu działania mogą zapobiegać wielkim katastrofom, które  

w bardzo wielu przypadkach są wynikiem błędu ludzkiego, czy tez psujących się urządzeń. 

Ponadto w utrzymaniu tego stanu pomagają przepisy regulujące eksploatację oraz zrzutów 

niebezpiecznych odpadów do morza. W celu dostosowania do obecnych warunków 

dokumenty te są stale aktualizowane
7
. 

Największe katastrofy 

Wraz z rozwojem przemysłu naftowego doszło do wielu nieprzewidzianych  

i groźnych w skutkach katastrof. Jedną z nich jest rozlew ropy na polu wydobywczym  

w Nigerii, gdzie latem 1970 z nieznanych po dzień dzisiejszy przyczyn doszło do rozerwania 

pracującej już od kilku lat głowicy wydobywczej otworu wiertniczego. Spowodowało  

to gwałtowny, niekontrolowany wypływ ropy naftowej pod ciśnieniem. Do skażenia terenu 

doszło w różnym stopniu w zależności od odległości odwiertu. W pierwszej strefie skażenia 

                                                 
4
 A. Biedrzycka, Złoża ropy w polskiej części Bałtyku, Odkrycia potwierdzone testami i analizami, „Nowoczesne 

Budownictwo Inżynieryjne” 5/2006, s. 34. 
5
 J. Czarnecki, M. Małaczyński, Zagrożenia wynikające z eksploatacji złóż ropy naftowej w szelfie Morza 

Bałtyckiego, http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/zagrozenia_20110325.pdf (dostęp: 12.07.2017). 
6
 S. Dubiel, Analiza zagrożenia erupcyjnego na podstawie danych z erupcji wstępnej, „Kwartalnik Wiertnictwo 

Nafta Gaz” 3/2009, s. 573. 
7
 J. Surygała, Ropa naftowa: właściwości, przetwarzanie, produkty, Warszawa 2006.  
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ziemia pokryta była grubą warstwą piasku z odwiertu, a na powierzchni znajdowały  

się rozlewiska ropy. W drugiej strefie skażenia teren był całkowicie pokryty warstwą ropy  

i emulsji ropnej. Strefa trzecia to silnie zanieczyszczony teren, którego powierzchnia pokryta 

była granulkami, powstałymi w wyniku konglomeracji cząsteczek piasku z wysychającą ropą. 

Natomiast w czwartej strefie skażenia gleba była w niewielkim stopniu skażona. Przed 

skażeniem teren ten był wykorzystywany w celach rolniczych i uprawiano tam rośliny, 

między innymi kukurydzę, która jest bardzo popularna w Nigerii. Ponadto skażeniu uległo 

wiele innych roślin
8
. 

Na skutek wylewu ropy wszystkie drzewa w pierwszej i drugiej strefie skażenia 

całkowicie uschły. W największym stopniu ucierpiała palma oleista, która ma włóknisty 

system korzeniowy. Do całkowitego zniszczenia palm oleistych doszło nawet w trzeciej 

strefie skażenia. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku palm kokosowych i palm 

winnych, które również mają podobny system korzeniowy. Na skutek wylewu ropy naftowej 

drzewa mango w drugiej i czwartej strefie straciły wszystkie liście. Całkowitą utratę liści 

zaobserwowane także u innych roślin w czwartej strefie. Natomiast nowe liście zaczęły 

wyrastać już po około dwóch miesiącach od czasu katastrofy
9
. 

Kolejną wielką katastrofą był rozlew ropy naftowej u wybrzeży Alaski. Doszło do 

niego 24 marca 1989 roku u południowo-wschodnich wybrzeży Alaski w wyniku uszkodzenia 

tankowca ExxonValdez o podwodne skały. W wyniku tego pękł kadłub tankowca, czego 

efektem był wyciek około 41 500 m
3
 ropy naftowej. Skażeniu uległy organizmy morskie, jak 

 i plaże Alaski na przestrzeni setek kilometrów. Wskutek tego śmierć poniosła ogromna ilość 

zwierząt. Szacuje się, że wyginęło około 5 000 wydr morskich, 300 fok, 22 orki, ponad  

150 bielików amerykańskich i około 250 000 ptactwa wodnego, włącznie z alkami, 

kormoranami, nurzykami, ostrygojadami, nurami i kaczkami. 

Zarówno na początku, jak i przez dłuższy okres czasu składniki ropy ulegające wolnej 

degradacji są wysoce toksyczne i uszkadzają między innymi narybek łososia. Ponadto ropa 

zalegająca w strumieniach, które są miejscami tarła łososia powoduje olbrzymie ubytki  

w jego populacjach
10

. 

Wg danych podchodzących z monitoringu środowiska oszacowano, iż dopiero 

dziesięć lat później po opisywanej katastrofie, niektóre z gatunków tam występujących 

                                                 
8
 M.J. Małuszyński, I. Małuszyńska, Odporność wybranych gatunków roślin na zanieczyszczenie gleby 

przepracowanym olejem silnikowym,, „Inżynieria Ekologiczna” 21/2009, s. 44. 
9
 W.R. Wrześniewska, A. Lewandowska, Globalne konsekwencje katastrof ekologicznych, „Tutoring 

Gedanensis” 1/2017, s. 43.  
10

 Zob. http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/najgrozniejsze-katastrofy-morskie-w-xx-i-xxi-

wieku,12330.html (dostęp: 11.07.2017). 
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zaczęły się odradzać na zdewastowanych obszarach. Populacja bielika białego odbudowała 

się w roku 1996. W przypadku alka pospolitego wskutek katastrofy wyginęło 40% jego 

populacji. W przypadku łososia mówi się o znikomym odradzaniu. Zaś gatunki, takie jak foki 

pospolite, śledź, kamieniuszka, alki marmurowe, nurzyki, ostrygojady i nury po dzień 

dzisiejszy nie wykazują powrotu do liczebności, która była notowana na tych terenach na 

chwilę przed pamiętnym 24 marca 1989 roku. Duży problem stanowi stan faktyczny populacji 

śledzia, który jest głównym ogniwem łańcucha pokarmowego na tym obszarze. Od roku  

1989 corocznie populacja zmniejsza się o 6% i obecnie jest pomniejszona o 60% w stosunku 

do tej sprzed katastrofy
11

. 

Wśród innych znaczących katastrof tankowców na przestrzeni ostatnich 40 lat należy 

wymienić katastrofę tankowca AmocoCadiz na wodach Atlantyku u wybrzeży Francji  

w 1978 roku. W jej wyniku do wód dostało się 1,6 mln baryłek. Inną z wielkich katastrof była 

katastrofa wielkiego tankowca Atlantic Express w 1979 roku, która wiąże się z uwolnieniem 

do środowiska wodnego 2,2 mln baryłek. Należy wspomnieć również o katastrofie  

z 1983 roku, do której doszło na Oceanie Atlantyckim i pozwoliła ona na wydostanie  

się 1,8 mln baryłek ropy, czy też wypadku z 1991 roku, do którego doszło na Morzu 

Śródziemnym, na skutek uszkodzenia tankowca M/T Haven. Wówczas pokład tankowca 

opuściło 1 mln baryłek ropy naftowej
12

. 

 Inną ze znacznych katastrof jest katastrofa w Libanie z lipca 2006 roku. Doszło do niej 

w wyniku zbombardowania elektrowni i ostrzelania tankowca. W wyniku tego szacuje się,  

iż do morza wyciekło do 40 milionów litrów oleju opałowego. Zanieczyszczenia wywołane 

wspomnianą katastrofą sięgnęły 150 km w głąb morza i objęły 150 km wybrzeża. Celem 

zapobieżenia rozprzestrzeniania się skutków katastrofy należało usunąć olej i znaleźć 

bezpieczny sposób na jego magazynowanie
13

. 

 Kolejną z wielkich katastrof ostatnich lat jest mająca zaledwie miesiąc później 

katastrofa (15 sierpień 2006 r.) na Oceanie Indyjskim, która rozegrała się w odległości  

470 km od wybrzeży Indii. Do zderzenia doszło w wyniku zderzenia na pełnych wodach 

japońskiego tankowca ze statkiem towarowym. Skutki wycieku nie dotarły do wybrzeża, lecz 

wyrządziły olbrzymie szkody na otwartych wodach
14

. 

                                                 
11

 Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/MT_Exxon_Valdez (dostęp: 11.07.2017). 
12

 Zob. https://www.pb.pl/najwieksze-wycieki-ropy-na-swiecie-554338 (dostęp: 11.07.2017). 
13

 Zob. http://www.mojeopinie.pl/ropa_naftowa_naturalne_bogactwo_czy_zagrozenie,3,1256336415 (dostęp: 

11.07.2017). 
14

 Tamże. 
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 Jedną z największych eksplozji ropy naftowej w ostatnich latach była eksplozja 

platformy wiertniczej Deepwater Horizon mająca miejsce 20 kwietnia 2010 roku w Zatoce 

Meksykańskiej. Była to największa katastrofa ekologiczna w historii Stanów Zjednoczonych 

w wyniku, której do wody trafiło 5 mln baryłek ropy naftowej, czyli 698 milionów litrów 

ropy
15

. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 17 osób, a 11 zostało poważnie rannych. 

Przyczyną katastrofy był wyciek ropy naftowej z podwodnego odwiertu.
16

Wyciek udało się 

zatamować dopiero we wrześniu 2010 roku, czyli 5 miesięcy później od samego zdarzenia. 

Do tego czasu unosząca się na wodzie plama ropy w szczytowym momencie osiągnęła 

rozmiar 180 tys. km
2 17.

 

 Konsekwencjami tej katastrofy były straty w przemyśle rybnym szacowane na kwotę 

2,5 miliarda dolarów. Natomiast przemysł turystyczny na Florydzie ucierpiał na kwotę 3 mln 

dolarów.
18

Katastrofa ta zniszczyła w większości ekosystem wodny Zatoki Meksykańskiej, 

wywołując śmierć setek tysięcy ptaków morskich i milionów stworzeń wodnych. Ponadto 

wyciek ten zniszczył 500 km wybrzeża Stanów Zjednoczonych i doprowadził do upadku 

turystyki morskiej w rejonie wybuchu. W efekcie w niektórych rejonach Zatoki 

Meksykańskiej zakazano połowu ryb
19

, a dyrektor generalny koncernu BP Tony Hayward 

odpowiedzialnego za budowę platformy wiertniczej zobowiązał się, iż koncern 

zrekompensuje straty wszystkich poszkodowanych katastrofą.  

Skażenie środowiska naturalnego w obliczu wielkich katastrof 

a) Następstwa wywołane u zwierząt 

 Ropa naftowa pomimo swojego szerokiego zastosowania przemysłowego, niesie  

ze sobą również wielkie zagrożenie. Wynika ono z nieprzewidzianych katastrof erupcyjnych 

w czasie wydobycia surowca i jego poszukiwań, jak również w czasie transportu. Główny  

i najczęstszy problem stanowią erupcje w czasie transportu wielkimi tankowcami, a katastrofy 

tego typu odnotowuje się niemalże corocznie. Niekontrolowany wyciek ropy naftowej  

                                                 
15

 Największe wycieki ropy na świecie, ,,Pb.pl’’, https://www.pb.pl/najwieksze-wycieki-ropy-na-swiecie-554338 

(dostęp: 11.07.2017).  
16

 I. Taley, Experts: Oil May Be Leaking at Rate of 25,000 Barrels a Day in Gulf, “Wall Street Journal”, 

30.04.2010, https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703871904575216382160623498 (dostęp: 

11.07.2017). 
17

 M. Kowalski, Zagrożenia antropogeniczne w: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Warszawa 

2008, s. 91. 
18

 B. Walsh, With Oil Spill (and Blame) Spreading, Obama Will Visit Gulf, „Time.com” 01.05.2010, 

http://content.time.com/time/health/article/0,8599,1986323,00.html (dostęp 17.05.2010). 
19

 T. Ulanowski, Ropne zakażenie zatoki, „Gazeta.pl” 13.05.2010, http://wyborcza.pl/1,75400,7876109, 

Ropne_zakazenie_zatoki.html (dostęp 18.05.2010). 
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do środowiska wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Rozmiar szkód zależy od wielkości 

plamy, miejsca wycieku, panującej pogody, pory roku i temperatury
20

. 

Rozprzestrzeniająca się po powierzchni morza za pośrednictwem prądów morskich  

i fal ropa tworzy warstwę grubości 0,3 mm, ma zwykle kilkanaście kilometrów długości i do 

kilometra szerokości i pozostawia swe ślady nawet do 150 km od miejsca zdarzenia
21

. 

Wyciek mający miejsce na otwartym morzu przyczynia się do zanieczyszczenia także 

wybrzeża. Zniszczone zostają kilometry raf koralowych, czy też hektary morskich 

rezerwatów, a unosząca się na powierzchni wody nieprzepuszczalna warstwa nie dopuszcza 

do wymiany tlenu, jak również blokuje dostęp promieniowania słonecznego do głębszych 

warstw wody. Ponadto lepka ropa naftowa skleja pióra ptaków morskich, sierść ssaków, 

skrzela ryb i szkodzi innym ssakom morskim i żółwiom. Skóra pokryta ropą nie odbiera 

bodźców z otoczenia, ponieważ przestają pracować zlokalizowane w niej narządy zmysłowe. 

Ponadto skóra zatraca właściwości izolujące, wskutek czego dochodzi do zaburzeń 

termoregulacji, co skutkuje wychłodzeniem organizmu, a nawet śmiercią. Zniszczone trwale 

ropą pióra uniemożliwiają ptakom latanie i pływanie. W przypadku przeniknięcia ropy  

do przewodu pokarmowego i układu oddechowego zwierząt, umierają one w strasznych 

męczarniach. Warstwa ropy skutecznie izoluje przewód pokarmowy i uniemożliwia procesy 

absorpcji mleczka pokarmowego z jelit do krwi, wskutek czego dochodzi do silnych 

biegunek. Pokarm, który zwierzę spożyło zostaje zwrócony. W następstwie dochodzi  

do odwodnienia i zaburzenia gospodarki elektrolitowej. Natomiast substancje chemiczne 

dostające się do krwi wywołują objawy zatrucia benzyną. U ptaków stwierdza się obrzęki 

płuc, ataki duszności, tzw. ,,kaszel’’ i wysięki
22

. 

W przypadku płazów, ryb i bezkręgowców, ropa przenika do wszelkich jam ciała  

i przewodów. W związku z powyższym mówi się o problemach związanych z wymianą 

gazową, wymianą energii, pobieraniem pokarmu i odbieraniem bodźców zewnętrznych. 

,,Zalepieniu’’ ulegają wszelkie układy oddechowe występujące u bezkręgowców: 

przetchlinki, układ tchawkowy lub płucotchawki. Poza zaburzeniami oddychania ropa 

odkłada się w tkance tłuszczowej, wnika do krwi i wytrąca się w płynach ustrojowych  

w postaci kropli i tworzy zatory. Ponadto prowadzi do uszkodzeń układ nerwowego 

 i rozrodczego. Spożycie zanieczyszczonej wody przez zwierzęta z dużą ilością związków 

rakotwórczych jest szkodliwe dla samych zwierząt, jak i niebezpieczne dla człowieka 

                                                 
20

 J. Macuda, S. Dubiel, Ocena wpływu otwartej erupcji ropy naftowej na środowisko gruntowo- wodne, na 

przykładzie otworu Daszewo-1, „Wiertnictwo Nafta Gaz” 1-2/2010, s. 44. 
21

 L. Nowakowski, Zanieczyszczenie środowiska morskiego, „Aura” 12/1993, s. 19. 
22

 A. Gierak, Zagrożenie środowiska produktami ropochodnymi, „Ochrona środowiska” 2/1995, s. 32. 
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odżywiającego się produktami mięsnymi i mlecznymi pochodzącymi od skażonych 

zwierząt
23

. 

Dostająca się do wody ropa powoduje również toksyczne zanieczyszczenie 

organizmów żyjących pod powierzchnią wody, w tym ikry, larw i narybku wielu gatunków 

ryb. Tym samym na obszarze skażonym zwierzęta mają uniemożliwione pełnienie swoich 

funkcji biologicznych, jak: poruszanie, żerowanie, oddychanie i w efekcie giną. Skład 

chemiczny ropy (mieszanina naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych  

z domieszkami związków azotów, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych) sprawia, 

 że najlżejsze składniki ropy parują, natomiast najcięższe mieszają się z wodą i opadają  

na dno. Tym samych dochodzi do zanieczyszczenia zarówno powietrza, jak i wód  

na olbrzymim obszarze. Skutki katastrof tankowców pozostają tragiczne i nieodwracalne  

w skutkach
24

. 

b) Niekorzystny wpływ katastrof ropy naftowej na świat roślin 

 Świat roślin jest szczególnie narażony na efekt zanieczyszczenia ropa naftową. 

Rośliny w przeciwieństwie do zwierząt, nie mogą zmienić swojego miejsca bytowania  

i przenieść się na inny obszar z dala od miejsca katastrofy. I tak na przykład zanieczyszczenie 

gleby substancjami ropopochodnymi powoduje, iż rosnące tam rośliny mają utrudniony 

dostęp do wody i soli mineralnych, a proces fotosyntezy zostaje ograniczona. Zaburzone 

zostaje również oddychanie korzeniowe. Pokrycie ropą części naziemnych roślin wpływa na 

przenikanie jej składników do tkanek bogatych w substancje tłuszczowe, żywicowe i olejki 

eteryczne i ich magazynowanie. W skutek czego dochodzi do zatkania aparatów 

szparkowych, przetchlinek i przestrzeni międzykomórkowych. Z kolei u drzew rosnących na 

obszarze skażonym następuje nasiąkanie korowiny ciekłą frakcją ropy naftowej. Długotrwałe 

nasiąknie wywołuje degradację jednej z warstw tworzących korę i samoistne odpadanie 

wtórnej tkanki okrywającej i obumierania drzew. Z uwagi na większą ilość tkanek 

żywicznych u drzew iglastych, aniżeli liściastych u pierwszych proces ten postępuje znacznie 

szybciej
25

. 

 Ciekawym zjawiskiem u roślin jest proces przystosowawczy do wzrostu na obszarze 

skażonym wyciekiem ropy naftowej. Typowym przykładem są tu rośliny należące do rodzaju 

naftofitów: Carexhirta, Achilleamillefolium L., Rubuscaesius L., czy Linariavulgaris. Należy 

jednak pamiętać, że rośliny te w żadnym wypadku nie mogą być stosowane do karmienia 

                                                 
23

J. Surygała, Ropa naftowa a środowisko przyrodnicze, Wrocław 2001. 
24

 Zob. http://igya.pl/czynniki-chorobotworcze/zanieczyszczenia/128-zanieczyszczenia-ropopochodne-skutki 

(dostęp: 11.07.2017). 
25

 S. Niewolak, Skutki zanieczyszczenia gleby ropą naftową, „Aura” 5/1987, s. 16 – 17. 
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zwierząt lub też wykorzystywane w celach leczniczych. Stanowią one poważne zagrożenie 

dla zdrowia, a nawet życia zwierząt i ludzi
26

. 

c) Człowiek a skutki katastrof 

 Ropa naftowa nie jest również obojętna dla człowieka. Jej składniki do organizmu 

ludzkiego przenikają poprzez błony komórkowe i gromadzą się między innymi w tkance 

tłuszczowej. Sprzyja to powstawaniu uszkodzeń organów wewnętrznych, które objawiają się 

stanami zapalnymi, wysiękami surowiczymi, krwawymi wybroczynami, czy też 

zwyrodnieniami. Spożywanie żywności, bądź picie wody zanieczyszczonej składnikami ropy 

naftowej prowadzi do zaburzeń hormonalnych i procesów krwiotwórczych. Dochodzi między 

innymi do zwłóknienia szpiku kostnego, jak też osłabienia układu mięśniowego. U osób 

zatrutych obserwuje się: bóle głowy, bezsenność, biegunkę, kaszel, szum w uszach, 

nerwowość, białkomocz, obrzęk płuc. Natomiast kąpiel w wodach skażonych ropą naftową 

wywołuje natychmiastowy alergiczny wyprysk skórny
27

. 

Metody przywracania stanu sprzed katastrof 

 Istnieje już szereg różnych metod rekultywacji skażonych gruntów. Stanowią one 

niejako odpowiedź na coraz to częściej pojawiające się problemy skażenia ropą naftową i jej 

pochodnymi. Metody te opierają się na wykorzystaniu różnorodnych procesów fizycznych, 

chemicznych i biologicznych. Ogólny podział stosowanych metod oczyszczania gruntów 

rysuje się następująco: 

1. metody fizyczne, w przypadku których przy użyciu właśnie procesów fizycznych 

wymuszany jest transport zanieczyszczenia na odległe obszary, 

2. metody chemiczne, gdzie głównym założeniem owej metody jest zmiana struktury 

chemicznej kontaminatu, co pozwala na zmianę jego działania w środowisku  

i sprawia, że negatywny wpływ zostaje zneutralizowany, bądź też dużym 

osiągnięciem jest uzyskanie substancji o mniejszej toksyczności działania w stosunku 

do pierwotnej, 

3.  metody elektrochemiczne, gdzie zastosowanie prądu elektrycznego wymusza 

migrację składników skażenia, a proces ten został nazwany dekontaminacją 

elektrokinetyczną, 

                                                 
26

 K. Małachowski, Gospodarka a środowisko i ekologia, Warszawa 2007.  
27

 A. Bądkowski, Wpływ produktów destylacji ropy naftowej na zdrowie człowieka, „Paliwa, Oleje i Smary w 

Eksploatacji” 12/2003, s. 39. 
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4. Metody biologiczne, w których głównym założeniem jest zmiana struktury chemicznej 

składników skażenia przy pomocy naturalnych procesów biologicznych. Naukowo 

proces ten nazywany jest biodegradacją, w efekcie której dochodzi do 

biotransformacji skażenia w formę mniej toksyczną lub tej całkowicie obojętną dla 

środowiska
28

. 

Niestety bardzo rzadko w usunięciu wszystkich efektów katastrofy pomaga użycie jednej 

metody. Zwykle stosuje się połączenie dwóch, a czasami nawet trzech z wyżej omawianych 

metod
29

. 

Podsumowanie 

 Zarówno ropa naftowa, jak i produkty jej obróbki wywierają negatywny wpływ na 

środowisko przyrodnicze. Niekontrolowany wyciek ropy poza śmiercią bardzo dużej liczby 

organizmów żywych zasiedlających obszary poszkodowane w chwili katastrofy, w sposób 

negatywny oddziałują również na środowisko przez wiele następnych lat. Ekosystem skażony 

w wyniku dużego wycieku ropy naftowej zazwyczaj już nigdy nie powraca do stanu sprzed 

katastrofy. Natomiast powrót do względnego stanu równowagi również trwa latami. Dlatego 

należy szczególnie duży nacisk położyć na metody i działania mające na celu zapobieżenie 

zanieczyszczeniom środowiska ropą naftową i produktami pochodzącymi z jej przeróbki, jak 

również opracować skuteczne i nieinwazyjne dla środowiska metody neutralizacji 

niebezpiecznych odpadów, które niestety dostały się już do niego we wcześniejszym czasie.  

 

Bibliografia 

Bądkowski A., Wpływ produktów destylacji ropy naftowej na zdrowie człowieka, „Paliwa, Oleje i Smary  

w Eksploatacji” 12/2003, s. 38-41. 

Biedrzycka A., Złoża ropy w polskiej części Bałtyku, Odkrycia potwierdzone testami i analizami, „Nowoczesne 

Budownictwo Inżynieryjne” 5/2006, s. 34-35. 

Czarnecki J, Małaczyński M., Zagrożenia wynikające z eksploatacji złóż ropy naftowej w szelfie Morza 

Bałtyckiego, http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/zagrozenia_20110325.pdf. 

Dmochowska A., Dmochowski D., Biedugnis S., Charakterystyka biorekultywacji glebskażonych produktami 

ropopochodnymi metodą pryzmowania ex situ, „Rocznik Ochrona Środowiska” 18/2016, s. 759-771. 

Dubiel S., Analiza zagrożenia erupcyjnego na podstawie danych z erupcji wstępnej, „Kwartalnik Wiertnictwo 

Nafta Gaz” 3/2009, s. 571-582. 

Gierak A., Zagrożenie środowiska produktami ropochodnymi, „Ochrona środowiska” 2/1995, s. 31-34. 

http://igya.pl/czynniki-chorobotworcze/zanieczyszczenia/128-zanieczyszczenia-ropopochodne-skutki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/MT_Exxon_Valdez 

http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/najgrozniejsze-katastrofy-morskie-w-xx-i-xxi-

wieku,12330.html 

http://www.mojeopinie.pl/ropa_naftowa_naturalne_bogactwo_czy_zagrozenie,3,1256336415 

https://www.pb.pl/najwieksze-wycieki-ropy-na-swiecie-554338 

                                                 
28

 J. Rakowska, K. Radwan, Z. Ślosorz, E. Pietraszek, M. Łudzik, P. Suchorab, Usuwanie substancji 

ropopochodnych z dróg i gruntów, Józefów 2012, s. 42.  
29

 A. Dmochowska, D. Dmochowski, S. Biedugnis, Charakterystyka biorekultywacji glebskażonych produktami 

ropopochodnymi metodą pryzmowania ex situ, „Rocznik Ochrona Środowiska” 18/2016, s. 762. 

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/contributor/9bc880dc605841bbdd3836939c4f9375
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1230-2627-paliwa_oleje_i_smary_w_eksploatacji
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1230-2627-paliwa_oleje_i_smary_w_eksploatacji


WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 

 ________________________________________  _________________________________________  

62 
 

Kowalski M., Zagrożenia antropogeniczne, w: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie,  

red. W. Batura, Warszawa 2008, s. 84-97. 

Macuda J., Dubiel S., Ocena wpływu otwartej erupcji ropy naftowej na środowisko gruntowo- wodne,  

na przykładzie otworu Daszewo-1, „Wiertnictwo Nafta Gaz” 1-2/2010 s. 43-47. 

Małachowski K., Gospodarka a środowisko i ekologia, Warszawa 2007.  

Małuszyński M.J., Małuszyńska I., Odporność wybranych gatunków roślin na zanieczyszczenie gleby 

przepracowanym olejem silnikowym, „Inżynieria Ekologiczna” 21/2009, s. 40-47. 

Niewolak S., Skutki zanieczyszczenia gleby ropą naftową, „Aura” 5/1987, s. 16-17. 

Nowakowski L., Zanieczyszczenie środowiska morskiego, „Aura” 12/1993, s.19-21. 

Usuwanie substancji ropopochodnych z dróg i gruntów, red. J. Rakowska, K. Radwan, Z. Ślosorz, E. Pietraszek, 

M. Łudzik, P. Suchorab, Józefów 2012. 

Surygała J., Ropa naftowa: właściwości, przetwarzanie, produkty, Warszawa 2006.  

Taley I., Experts: Oil May Be LeakingatRate of 25,000 Barrels a Day in Gulf, “Wall Street Journal”, 30.04.2010, 

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703871904575216382160623498. 

Ulanowski T., Ropne zakażenie zatoki, „Gazeta.pl” 13.05.2010, http://wyborcza.pl/1,75400,7876109, 

Ropne_zakazenie_zatoki.html. 

Walsh B., With Oil Spill (and Blame) Spreading, Obama Will Visit Gulf, „Time.com” 01.05.2010, 

http://content.time.com/time/health/article/0,8599,1986323,00.html (dostęp 17.05.2010). 

Wolnomiejski N., Pawlikowski T., Zarys ekologii i ochrony mórz, Toruń 2006.  

Wrześniewska W.R., Lewandowska A., Globalne konsekwencje katastrof ekologicznych, „Tutoring Gedanensis” 

1/2017, s. 41-46. 

www.naukowiec.org/wiedza/chemia/ropa-naftowa_1166.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 

 ________________________________________  _________________________________________  

63 
 

Zuzanna Szulborska
1
 

 

 

Kara pozbawienia wolności jako element polityki kryminalnej 
Prison sentence as a part of a criminal policy 

  

Streszczenie: W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty kary pozbawienia wolności jako elementu 

polityki kryminalnej. Zwrócono uwagę na interdyscyplinarność zagadnienia, dotykającego dziedzinę nauk 

prawnych, socjologii, psychologii oraz pedagogiki. Omówione zostało pojęcie polityki kryminalnej wraz  

z uwzględnieniem jej podziału, a także zagadnienie resocjalizacji. Poruszono cele oraz funkcje kary pozbawienia 

wolności. Przybliżona została również istota i specyfika kary pozbawienia wolności, a także struktura, systemy  

i rodzaje zakładów karnych w Polsce.  

Słowa kluczowe: kara pozbawienia wolności, polityki kryminalnej, resocjalizacji, zakładów karnych 

 

Summary: The article presents the most important aspects of the prison sentence as an element of criminal 

policy. There is an attempt to the interdisciplinarity of the issue, affecting the field of jurisprudence, sociology, 

psychology and pedagogy. The concept of criminal policy, including its fission, and also the issue of 

resocialization has been discussed. The essence and specificity of the penalty of a prison sentence, including the 

structure, systems and types of correctional facility in Poland have been approximated. The objectives and 

functions of the prison sentence are discussed in this article.  

Keywords: prison sentence, criminal policy, resocialization, prison sentence 

 

 

Polityka kryminalna odgrywa istotne znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu 

społeczeństwa. Jest częścią polityki społecznej państwa skupiającej się na definiowaniu 

zjawisk i relacji społecznych oraz indywidualnych zachowań jednostki. Polityka kryminalna 

państwa zajmuje się całokształtem zapobiegania przestępczości. Obejmuje politykę 

kryminalistyczną, czyli zespół metod i środków uniemożliwiających lub utrudniających 

dokonania przestępstwa; politykę kryminologiczną mającą za zadanie nadania pozytywnego 

kierunku aktywności ludzkiej oraz usunięcia ujemnych postaw i tendencji, jeżeli takie  

w określonych zachowaniach występują; politykę penitencjarną zajmującą  

się wykonywaniem kary w taki sposób, aby stworzyć optymalne warunki skazanemu  

w procesie resocjalizacji; politykę karną mającą na celu dostosowanie rodzaju i wielkości 

kary do okoliczności popełnienia przestępstwa oraz osobowości sprawcy, żeby z jednej strony 

dać mu możliwość powrotu do społeczeństwa, z drugiej zaś chronić społeczeństwo przed jego 

działaniem. 

Zakład karny to nie tylko instytucja karna, w której osadza się przestępców celem 

odbycia przez nich kary pozbawienia wolności, ale także instytucja poprawcza, której 

zadaniem jest przede wszystkim resocjalizacja przestępców, by po wyjściu na wolność nie 

dopuścili się recydywy przestępczej. Problem kary pozbawienia wolności jako środka 

przeciwdziałającego demoralizacji jest interdyscyplinarny. Dotyka nie tylko dziedzinę 
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prawną, ale również sferę kryminologiczną, socjologiczną, psychologiczną oraz 

resocjalizacyjną. Izolacja sprawców czynów przestępnych ma funkcje ekspiacyjną, 

prewencyjną, wychowawczą. 

Kara pozbawienia wolności uznawana jest za jeden z najsurowszych środków reakcji 

na przestępstwo. Orzeczona i wykonywana jest sankcją, która w szczególny sposób dotyka 

skazanego i jego najbliższych
2
. Jej bezpośrednim następstwem jest izolacja skazanego  

od rodziny i społeczeństwa
3
. Zgodnie z kodeksem karnym wyróżniamy trzy rodzaje kary 

pozbawienia wolności ze względu na długość ich trwania: terminowa kara pozbawienia 

wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności. 

Jest to kara izolacyjna, zakładająca izolację skazanego od otoczenia, której wykonanie 

odbywa się w zakładach karnych. Jest bez wątpienia karą najbardziej dolegliwą w ocenie 

społeczeństwa wymierzaną za najcięższe gatunkowo przestępstwa. Terminowa kara 

pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 15 lat. Kodeks karny przewiduje 

wymierzanie jej w miesiącach i latach. Karę pozbawienia wolności można warunkowo 

zawiesić, odroczyć oraz ubiegać się o przerwę w wykonaniu kary lub o warunkowe 

zwolnienie. Instytucja warunkowego zwolnienia jest tym, co obok systemu przepustkowego, 

najbardziej motywuje skazanych do udziału w procesie resocjalizacji. Wobec sprawców 

przestępstw bardzo groźnych, często mających postać wyjątkowo brutalną wręcz nieludzką, 

także stosuje się karę pozbawienia wolności. Na ogół w postaci kar długoterminowych. Karą 

taką jest kara 25 lat pozbawienia wolności. Cechy takiej kary ma dożywotnie pozbawienie 

wolności. Osadzenie tej kategorii sprawców w więzieniu stanowi zamianę izolacji 

biologicznej na społeczną.  

Zgodnie z art. 67 kodeksu karnego wykonawczego: 

„§ 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym 

woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności 

poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym 

powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. 

§ 2. Dla osiągnięcia celu określonego w § 1 prowadzi się zindywidualizowane 

oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary, 

w różnych rodzajach i typach zakładów karnych. 

                                                 
2
 L. Bogunia, Status prawny skazanego na karę pozbawienia wolności w projekcie kodeksu karnego 

wykonawczego, w: Współczesne problemy nauk penalnych, red. M. Bojarski, Wrocław 1994, s. 109. 
3
 T. Kalisz, Uwagi o celach kary pozbawienia wolności w perspektywie art. 67 k.k.w., w: Kara pozbawienia 

wolności a readaptacja społeczna skazanych, red. Alicja Szerląg, Wrocław 2011, s. 39. 
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§ 3. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu 

wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza 

sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia 

kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem 

zewnętrznym oraz środki terapeutyczne”
4
. 

Cele te można zgrupować w trzech kategoriach: 

- cele sprawiedliwościowe – odwołujące się w swojej astice do zaspokojenia 

społecznego poczucia sprawiedliwości, gdzie kara wymierzona jest w celu zrównania zła, 

jakie zostało wyrządzone; 

- cele prewencyjne – zmierzające do zapobiegania dokonywaniu przestępstw  

w przyszłości przez danego ukaranego (prewencja indywidualna, szczególna) oraz innych 

członków społeczeństwa (prewencja generalna, ogólna).; 

- cele kompensacyjne – opierające się na założeniu naprawienia lub zminimalizowania 

skutków zła wyrządzonego czynem zabronionym.  

Kodeks uznał więc za podstawowy cel w wykonywaniu kary pozbawienia wolności 

prewencję szczególną, ujmując ją jednocześnie w sposób nowoczesny, uwzględniający 

współczesne osiągnięcia nauki. W myśl nowego ujęcia kara powinna uświadomić skazanemu 

społeczna szkodliwość popełnionego przez niego czynu, utrwalić poczucie odpowiedzialność 

i kształtować społecznie pożądane postawy. Owo pobudzenie skazanego do podejmowania 

wysiłku w celu poprawy własnej postawy podkreśla, iż ważne jest znalezienie odpowiedniej 

motywacji, a następnie korygowanie własnego postępowania, tak aby po zwolnieniu  

z zakładu karnego nie popełniać czynów naruszających normy etyczne i prawne
5
. 

W toku wykonywania kary pozbawienia wolności zmierzać należy do wytworzenia  

u skazanego swoistego stosunku do życia, wyrażającego jego poglądy, przekonania, także 

sposób postępowania zachowania wobec określonych zjawisk, zdarzeń, a zwłaszcza ludzi. 

Mówiąc o społecznie pożądanej postawie człowieka, w istocie dotykamy względnie trwałych 

dyspozycji
6
 przejawiających się w zachowaniach, których cechą jest – w tym konkretnym 

przypadku – pozytywny stosunek emocjonalny do wartości i zachowań, które są powszechnie 

akceptowane i pożądane przez społeczeństwo.  

Starając się sprecyzować termin „społecznie pożądane postawy” ustawodawca 

wskazuje na poczucie odpowiedzialności oraz potrzebę przestrzegania porządku prawnego.  

                                                 
4
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557. 

5
 T. Szymanowski, Z. Świda, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1998, s. 147.  

6
 Słownik pedagogiczny, red. W. Okonia, Warszawa 1992, s. 231. 
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Poczucie odpowiedzialności rozumieć można jako postawę, w ramach której po 

stronie skazanego wytworzy się (przy zachowaniu wolnej woli) stan świadomościowy
7
. 

Odpowiedzialność jest obowiązkiem moralnym oraz prawnym odpowiadania za swoje czyny 

i ponoszenia za nie konsekwencji. Ten swoisty obowiązek stać się ma podstawą  

do rozstrzygania najważniejszych problemów życiowych, w kontekście świadomego 

ponoszenia konsekwencji za swoje czyny
8
. 

Kolejne zadanie zmierzać ma do wzbudzenia w skazanym potrzeby, czyli stanu,  

w którym jednostka odczuwa wolę (chęć) zaspokojenia jakiegoś braku, który tu – w związku, 

z faktem, ze odgrywa kare pozbawienia wolności – w wyniku złamania prawa jest 

wskazaniem konieczności przestrzegania porządku prawnego. W ramach pojęcia „porządek 

prawny” należy przyjąć, że oznacza ono przestrzeganie ogółu zakazów i nakazów 

wynikających z przepisów prawa karnego sensu largo, a także prawa administracyjnego, 

cywilnego, rodzinnego, pracy i innych gałęzi prawa
9
. Granicą społecznie akceptowanych 

postaw jest powstrzymanie od powrotu do przestępstwa. 

Art. 67 § 1 k.k.w. sugeruje nam, iż proces oddziaływania penitencjarnego ma być 

przede wszystkim impulsem, bodźcem, swoistą zachętą skierowaną do skazanego w celu 

podjęcia przez niego aktywności w toku realizowanego procesu. Zadaniem działań 

podejmowanych wobec skazanego jest takie ukształtowanie okresu odbywania kary,  

w wyniku którego nastąpi u niego wzbudzenie (wywołanie, powstanie) woli, czyli zdolności 

do świadomego, zamierzonego i pozbawionego wewnętrznego przymusu wykonania pewnych 

czynności oraz powstrzymania się od innych
10

. Proces oddziaływania penitencjarnego oparty 

powinien być, odnośnie do zasady, na aktywności i wolnej woli samego zainteresowanego- 

skazanego. Założenie to dotyczyć powinno jednostkowych zadań wyznaczanych w toku 

odbywania kary i w odniesieniu do całego procesu wykonawczego
11

. 

Ustawodawca, mówiąc o wzbudzeniu w skazanym aktu wolu w kształtowaniu jego 

społecznie pożądanych postaw, stwierdza jednocześnie, ze aktywność ta ukierunkowana 

powinna być na współdziałanie z kompetentnymi i uprawnionymi do tego podmiotami  

(np. funkcjonariusze Służby Więziennej, wychowawcy, terapeuci, kuratorzy sądowi, 

duchowni, przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się pomocą skazanym
12

. 

                                                 
7
 Słownik psychologiczny, red. W. Szewczyk, Warszawa 1990, s. 345. 

8
 Słownik pedagogiczny…, s. 143. 

9
 Z. Hołda, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2007, s. 307. 

10
 T. Kalisz, Uwagi…, s. 43. 

11
 Tamże, s. 44. 

12
 Tamże, s. 44. 
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Współdziałające podmioty mogą jedynie starać się oddziaływać na świadomość 

skazanego, wskazać na motywy, które ewentualnie skazany zaakceptuje, jak też dostarczyć 

mu odpowiednich technik i rad pomocnych w pracy nad sobą. Jednakże decyzję o zmianie 

swego postępowania musi podjąć sam skazany, dokonując w ten sposób wyboru między 

dobrem a złem
13

. 

W art. 67 § 3 k.k.w. ustawodawca unormował katalog najważniejszych środków 

oddziaływania na skazanych, zastrzegając, iż cały proces oddziaływania odbywać się musi  

z uwzględnieniem poszanowania praw skazanych, ale także wymogu wypełniania przez nich 

określonych prawnie obowiązków. Do najważniejszych środków zaliczono: wykonywanie 

pracy, zwłaszcza sprzyjającej zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, 

nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną  

i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne
14

.  

Głównym założeniem izolacji osadzonego jest uniemożliwienie popełnienia przez 

niego dalszych przestępstw poprzez zmianę jego postaw na prospołeczne i zniechęcenie  

go w ten sposób do kontynuowania działalności przestępczej. 

Resocjalizacja nie jest pojęciem prawnym i w art. 67 k.k.w. nie znajdziemy  

jej definicji. Znajduje odzwierciedlenie w § 1 tego artykułu, gdy określa proces 

oddziaływania na skazanego. Jest natomiast jedną z podstawowych zasad prawa karnego 

wykonawczego. Różnorodność działań czynionych w ramach resocjalizacji sprawia, że jest 

ona definiowana na wiele sposobów. Do bardziej znanych należy definicja  

M. Kalinowskiego, według której jest ona „odmianą procesu wychowawczego, który  

z jednostki wadliwie przystosowanej do wymogów życia społecznego czyni jednostkę 

ponownie zsocjalizowaną, tzn. uspołecznioną, samodzielną i twórczą”
15

. Resocjalizacja jest 

wtórną socjalizacją
16

. Polega na korygowaniu nieprawidłowo przebiegającego procesu 

uczenia się zachowań społecznych
17

. Pracownicy więzienni próbują przeciwdziałać 

powstającym podkulturom więziennym i tym samym realizować cel wykonywania kary 

pozbawienia wolności poprzez oddziaływania resocjalizacyjne
18

. Resocjalizacja jest procesem 

zmian w obszarze osobowości człowieka. Jej celem jest zlikwidowanie lub znaczne 

                                                 
13

 T. Szymanowski, dz. cyt., s. 147. 
14

 T. Kalisz, Uwagi…, s. 46. 
15

 M. Kalinowski, Struktura procesu resocjalizacji, w: Resocjalizacja, red. B. Urban, J. M. Stanik,  

Warszawa 2008, s. 253. 
16

 H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, s. 24. 
17

 L. Niewiadomska, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Lublin 2007,  

s. 159. 
18

 M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, s. 269. 
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zmniejszenie nieprzystosowania społecznego u osób, do których jest adresowana
19

. 

Resocjalizacja w wiezieniu nazywa się resocjalizacją penitencjarną. Chodzi w niej nie tylko  

o przekazanie pewnej wiedzy i zalecanie nowych stylów zachowań, ale o zmianę nawyków 

charakterologicznych, a zwłaszcza o wyeliminowanie niekorzystnych, aspołecznych  

i antyspołecznych postaw warunkujących aspołeczne i antyspołeczne zachowania człowieka. 

Jest to proces nie zwykle trudny. Dotyczy przestępców, a więc osób zwykle bardzo 

zdemoralizowanych, zorientowanych na świat społeczny antagonistycznie. Poza tym odbywa 

się w więzieniu, czyli w warunkach izolacji społecznej, a to przeważnie nie sprzyja owemu 

procesowi.  

Do zmian osobowości więźniów powinien doprowadzić sposób resocjalizacji 

określony w art. 67 § 2. Zgodnie z art. 81 k.k.w., istnieją trzy systemy wykonywania kary 

pozbawienia wolności: programowanego oddziaływania, terapeutyczny oraz zwykły, który 

stanowi dynamiczny element oddziaływania na skazanych.  

Istotą pierwszego z nich jest stosowanie wobec skazanych następujących form 

wykonawczych: nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, sportu, działalności społecznej  

i kontaktów ze środowiskiem społecznym, przygotowaniem do wyjścia- kara odbywa  

się w zakładzie karnym typu półotwartego. Wykonywanie programu podlega okresowym oraz 

końcowym ocenom. Jest to program przygotowywany przy współudziale skazanego, 

nakierowany na pełną resocjalizację, gdzie indywidualnie oddziałuje się na skazanego. 

Obowiązek skorzystania z tego systemu mają tylko młodociani.  

Systemem programowanego oddziaływania mogą być objęci skazani dorośli, którzy 

po przedstawieniu im projektu specjalnego programu indywidualnego oddziaływania 

wyrażają na to zgodę bądź – jak wspomniano już wyżej - obligatoryjnie skazani młodociani, 

którzy nie skończyli 21. roku życia – art. 95 § 1 k.k.w. Odbywanie kary w systemie 

programowanego oddziaływania, a przede wszystkim prawidłowa realizacja zadań 

indywidualnego programu ma za zadanie wywołanie zmiany w postawie skazanych, 

ugruntowanie w nich społecznie akceptowanego systemu wartości, jak również umożliwić ma 

im zdobycie umiejętności, które pozwalają na readaptacje społeczną
20

. Skazani odbywający  

w nim karę powinni w pierwszej kolejności uzyskiwać zatrudnienie. Jest to system 

szczególnie nakierunkowany na resocjalizację.  

                                                 
19

 K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998, 

s. 28. 
20

 W.G. Rodakiewicz, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania,  

w: Nowa Kodyfikacja Prawa karnego, red. L. Bogunia, Wrocław 2000, s. 266. 
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System terapeutyczny polega na stosowaniu środków leczniczych 

i psychokorekcyjnych oraz dostosowanych do indywidualnych potrzeb, standardowych 

środków i metod oddziaływania. Karę odbywa się w oddziale terapeutycznym o określonej 

specjalizacji. W systemie terapeutycznym odbywają karę skazani, u których występują 

zaburzenia: psychiczne, upośledzenie umysłowe, uzależnienie od alkoholu lub innych 

środków odurzających lub psychotropowych oraz niepełnosprawni fizycznie - wymagający 

oddziaływania specjalistycznego, zwłaszcza opieki psychologicznej, lekarskiej  

lub rehabilitacyjnej. Wykonując karę w systemie terapeutycznym, uwzględnia  

się w postępowaniu ze skazanymi w szczególności potrzeby zapobiegania pogłębiania się 

patologicznych cech osobowości, przywracania równowagi psychicznej oraz kształtowania 

zdolności współżycia społecznego i przygotowania do samodzielnego życia (art. 97 § 1 

k.k.w.). wykonywanie kary w omówionym systemie dostosowuje się między innymi także w 

zakresie zatrudnienia. Co więcej jeżeli względy zdrowotne tego wymagają, organizuje się 

zatrudnienie w warunkach pracy chronionej
21

.  

Jak wskazuje art. 98 k.k.w., w systemie zwykłym skazany może korzystać  

z dostępnego w zakładzie karnym zatrudnienia, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych 

i sportowych
22

. Karę odbywają w nim skazani dorośli, którzy zrezygnowali z systemu 

programowanego, nie musza się poddawać procedurze diagnostycznej.  

W Polsce występują trzy typy zakładów karnych: zamknięte, otwarte i półotwarte. 

Różnią się sposobem odosobnienia skazanych, zabezpieczeniami, zakresem praw  

i obowiązków skazanych. Podział ten ma na celu indywidualizację metod i środków 

oddziaływania na skazanych oraz stanowi istotny element systemu progresywnego  

w postępowaniu z osobami pozbawionymi wolności. Umożliwia im przechodzenie z jednego 

typu zakładu do drugiego w zależności od postępów resocjalizacji. Podział zakładów karnych 

na rodzaje jest zapisany w art. 69 k.k.w., odpowiada istocie i celom klasyfikacji skazanych. 

Można zatem wyróżnić: zakłady karne dla młodocianych, dla odbywających karę po raz 

pierwszy, dla recydywistów penitencjarnych oraz dla odbywających karę aresztu 

wojskowego
23

. 

Potrzeba zapewnienia osobom pozbawionym wolności odpowiednich zajęć 

kulturalno-oświatowych i sportowych, które utrzymują ich w dobrym stanie 

psychofizycznym, jest zasadniczym elementem rozwoju osobowości człowieka. Zapewnienie 

                                                 
21

 T. Kalisz, Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Wrocław 2004, s. 190. 
22

 S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 440-449. 
23

 Tamże, s. 340-341. 
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wysiłku fizycznego ma na celu rozładowanie napięć, jakie towarzyszą osobom pozbawionym 

wolności, ogranicza poziom ich frustracji, co tym samym może się przyczynić  

do zmniejszenia aktów agresji pomiędzy współosadzonymi, ale również do przejawów 

samoagresji
24

. Jest to również sposób na rozładowanie stresu związanego z uwięzieniem. 

Brak aktywności tego rodzaju i bezczynne spędzanie czasu w celi można uznać  

za niehumanitarne i niemające nic wspólnego z resocjalizacyjną koncepcją kary pozbawienia 

wolności
25

. 

Zatrudnienie osadzonych jest jedną z najstarszych form oddziaływania na osoby 

pozbawione wolności. Ma ono funkcję represyjną, resocjalizacyjną, zdrowotno-higieniczną, 

ekonomiczną oraz wzmocnienia stanu bezpieczeństwa w zakładzie karnym i zapobiegania 

demoralizacji skazanych
26

, a więc odrzucenia obowiązujących norm moralnych, 

prowadzących do łamania prawa, rozwiązłości obyczajów, ale również działanie lub 

zachowanie powodujące u innych odrzucenie takich norm. Praca służyć ma wyrobieniu 

sumienności, dokładności, rozładowaniu nerwowemu oraz zmniejszeniu oddalenia  

od wolności
27

. 

Nauczanie jest jedną z podstawowych form oddziaływania na skazanych oraz 

środkiem eliminowania negatywnych skutków uwięzienia. Nawet w trakcie odbywania 

krótkiej kary pozbawienia wolności, pobyt skazanego w jednostce penitencjarnej powinien 

być wykorzystany dla podniesienia jego kwalifikacji, włączenia go w proces edukacyjny
28

. 

Edukacja ma na celu ułatwienie skazanemu znalezienia pracy po wyjściu na wolność,  

by mógł on prowadzić życie zgodne z prawem oraz miał środki na swoje utrzymanie. 

Podsumowując, podstawową funkcją państwa jest zapewnienie obywatelom 

bezpieczeństwa i porządku wewnątrz kraju. Prawo karne zagwarantować powinno 

obywatelom ochronę stosunków społecznych i dóbr podmiotów tych stosunków przed 

zamachami na nie. Wskazuje również podstawowe standardy zachowania człowieka, jakie 

dobra i w jakim zakresie podlegają ochronie, a poprzez stosowanie sankcji motywuje  

do przestrzegania tych norm. Co najważniejsze oddziałuje wychowawczo na sprawców 

                                                 
24

 Por. E. Dawidziuk, Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów 

międzynarodowych, Warszawa 2013, s. 139-141. 
25

 Tamże, s. 141. 
26

 T. Kalisz, Funkcje i zadania zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, w: Nowa 

Kodyfikacja Prawa karnego, red. L. Bogunia, Wrocław 2002, s. 284. 
27

 Por. J. Śliwowski, Kara pozbawienia wolności we współczesnym świecie. Rozważania penitencjarne  

i penologiczne, Warszawa 1981, s. 260. 
28

 M. Płatek, Wybrane zasady i instytucje kodeksu karnego wykonawczego z 1997 w świetle Europejskich Reguł 

Więziennych z 11 stycznia 2006 r., w: X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego. Praca zbiorowa, 

red. S. Lelental, G.B. Szczygieł, Białystok 2009, s. 121. 
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czynów przestępnych. Kara pozbawienia wolności spełniać ma cele wyżej wymienione  

w artykule, które pomóc mają nie tylko w zapobieganiu przestępczości, przeciwdziałaniu 

demoralizacji, czy prowadzeniu procesu resocjalizacji, ale także odstraszaniu 

potencjalnych sprawców oraz kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa przez 

wymierzanie sprawiedliwości w sprawach o przestępstwa. 
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Wybrane instytucje służące zwalczaniu przestępczości 

zorganizowanej 

Streszczenie: W artykule przedstawiono najważniejsze metody prawne wykorzystywane w celu zwalczania 

przestępczości zorganizowanej. Przybliżona została istota przestępczości zorganizowanej, specyfika podziału, 

struktur i rodzajów grup przestępczych. Poruszono genezę ewoluowania tego zjawiska w Polsce. Omówiona 

została instytucja świadka koronnego i świadka incognito w świetle polskiego prawa karnego materialnego oraz 

procesowego.  
Słowa kluczowe: geneza, prawo przestępczość zorganizowana, świadek koronny, świadek incognito,  

 

Selected institutions to combat organized crime 

Summary: In the article the most important legal methods used to combat organized crime have been 

presented. The nature of organized crime, the specificity of the division, structures and types of criminal groups 

have been described. The genesis of the evolution of this phenomenon in Poland has been discussed. The 

institution of the crown witness and incognito witness as a matter of Polish substantive law and procedural 

criminal law has been elaborated. 
Keywords: crown witness, genesis, incognito witness, law organized crime.  

 

 

Zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom oraz prawidłowe 

funkcjonowanie państwa są podstawowymi celami polskiej polityki bezpieczeństwa. Sprawny 

system działania wymiaru sprawiedliwości oraz prognozowanie zagrożeń zwianych  

z przestępczością zorganizowaną, a także jej wszelkimi przejawami są fundamentalnymi 

czynnikami wpływającymi na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie. 

Od początku lat 90. na terenie naszego kraju zaobserwowano znaczny wzrost 

zagrożenia przestępczością, w szczególności zorganizowaną i narkotykową. Przyczyną tego 

zjawiska były głównie przemiany ustrojowe i polityczne w każdej dziedzinie życia 

społecznego. Rozwój gospodarki wolnorynkowej, swobody wynikające z demokracji, 

nawiązanie kontaktów z Europą Zachodnią, możliwość swobodnego przepływu ludzi, 

towarów i usług ułatwiały działalność rozwijającym się strukturom przestępczym. Z biegiem 

czasu wraz z rozwojem technologii, rosnącym bezrobociem, bezwzględną polityką rynku, 

moralną i ekonomiczną degradacją społeczeństwa formacje rozwinęły się na szeroką skale.  

                                                 
1
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Coraz częściej człowiek nie widząc innego, racjonalnego i legalnego rozwiązania 

sięga do radykalnych metod w celu zarobienia pieniędzy, nie zważając tym samym  

na obowiązujące normy prawne, czy też dobro otaczającego go środowiska i społeczeństwa. 

Ludzie łącząc się w sformalizowane grupy czują się pewniej i łatwiej przekraczają granice 

moralności. Umacniają się oni bowiem w przekonaniu, że prowadzenie grupy przestępczej 

jest łatwym i wygodnym sposobem na życie. Natomiast z drugiej strony w wielu sytuacjach 

poszczególne jednostki w wyniku panującego bezrobocia, bezsilności lub braku świadomości 

i niewiedzy dopuszczają się popełniania rożnego rodzaju czynów przestępnych.  

Do 1989 roku w Polsce oraz w innych państwach socjalistycznych w nauce prawa 

karnego nie stosowano oficjalnie terminu „przestępczość zorganizowana”. Wspomniano 

jedynie w kilku publikacjach o zjawisku „przestępczość zawodowa”. Utożsamiano z tym 

czynności wykraczające poza prawo, będące stałym zajęciem oraz źródłem dochodu dla 

sprawcy
2
. 

Kwestia definicji przestępczości zorganizowanej jest bardzo kontrowersyjna 

i skomplikowana z uwagi na różnorodność form jej występowania i dużą zmienność. Problem 

definiowania owego zjawiska nie tkwi w pojęciu „przestępstwo”, ale w określeniu 

„organizacja”, ponieważ można wyróżniać grupy przestępcze, które są słabo, średnio jak  

i wysoko zorganizowane. Przestępczość zorganizowana jest odmienna od pospolitej, 

ponieważ jest ona centralistycznym, tajnym i monolitycznym systemem społecznym, żywym 

organizmem o mocnej, biurokratycznej strukturze. To system korupcji, obejmujący różne 

dziedziny życia społeczno-gospodarczego, tworzy swoistą „misterną pajęczynę” 

instytucjonalnych powiązań. Z tego względu taka przestępczość powinna być badana  

w ramach trzech kryteriów przestępczości zorganizowanej: socjologicznego, ekonomicznego  

i kryminologiczno-kryminalistycznego. Natomiast przemysł przestępczy (crimeindustry) tkwi 

w strukturze potrzeb każdego społeczeństwa. Zatem z socjokryminologicznego punktu 

widzenia to właśnie przestępcy zorganizowani tworzą niezależną klasę społeczną, która 

zaspokaja zapotrzebowanie pewnej części społeczeństwa na nielegalne usługi, zabronione 

przez ustawodawstwo
3
. 

Na podstawie badań kryminologicznych opracowano charakterystyczne cechy 

przestępczości zorganizowanej, które są od siebie uzależnione. Z tego punktu widzenia można 

powiedzieć, że przestępczość zorganizowana stanowi proces przebiegający w obrębie 

                                                 
2
 Por. A. Solarz, Zagadnienie przestępczości zawodowej w Polsce, Warszawa 1967, s.74. 

3
 R.D. Cressey, Contributions to the study of organized crime, “An evaluation, Crime and Delinquency”,  

34/1988, s. 338. 
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procesów społecznych, a organizacje przestępcze znajdują się w ciągłym procesie 

powstawania i rozwiązywania
4
. W polskiej doktrynie prawa karnego nie znajdziemy jednej, 

ogólnej definicji przestępczości zorganizowanej, a dzieje się tak dlatego, iż różni autorzy 

inaczej pojmują to właśnie pojęcie przez co jest ono zdefiniowane zarówno w bardzo wąskim, 

jak i w bardzo szerokim zakresie. W związku z takim stanem rzeczy, policja dla celów 

roboczych stworzyła swoją własną definicję przestępczości zorganizowanej. Uznano, że jest 

to hierarchicznie zorganizowany związek przestępczy, który został powołany z chęci zysku 

dla dokonywania ciągłych i różnorodnych przestępstw, zakładający osiąganie celów poprzez 

korupcję, szantaż, czy użycie siły i broni. Pomimo takiego wyliczenia cech 

charakterystycznych, policja wymieniła jeszcze cały katalog przestępstw, które zaliczają się 

do przestępczości zorganizowanej, a mianowicie: nielegalny obrót narkotykami  

i substancjami psychotropowymi, fałszerstwa pieniędzy i papierów wartościowych, oszustwa 

na szkodę programów rządowych i funduszy międzynarodowych, przestępstwa celne, 

dewizowe i podatkowe, pranie brudnych pieniędzy, nielegalny handel bronią i substancjami 

radioaktywnymi, nielegalny hazard, wymuszenia rozbójnicze, przestępstwa ekologiczne  

i obyczajowe
5
. Kodeks karny obowiązujący w Polsce oraz w innych państwach również nie 

konkretyzuje definicji przestępczości zorganizowanej. Jedynie w art. 258 k. k penalizowany 

jest tylko udział w ugrupowaniu mającym na celu popełnienie czynu niezgodnego z prawem. 

W praktyce natomiast powyższy artykuł nie ma często zastosowania. Lista zainteresowań 

zorganizowanych grup przestępczych jest bowiem bardzo obszerna i nie pozwala na dokładne 

wyszczególnienie wszystkich przepisów
6
. 

Definicja „przestępczość zorganizowana” w polskim prawie karnym po raz pierwszy 

ukazała się w art. 5 § 1 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego z dnia 12 października 1994 

roku, który brzmi: „Kto w celu wprowadzenia do legalnego obrotu środków płatniczych, 

papierów wartościowych lub wartości dewizowych pochodzących ze zorganizowanej 

przestępczości, powiązanej z obrotem środkami odurzającymi lub psychotropowymi, 

fałszowaniem pieniędzy lub papierów wartościowych, wymuszaniem okupu albo handlem 

bronią, przyjmuje je, przenosi własność lub posiadanie, przekazuje lub wywozi za granicę 

albo podejmuje inne działanie, które może udaremnić stwierdzenie ich przestępnego 

pochodzenia, wykrycie albo orzeczenie przepadku” i § 2: „Kto wbrew przepisom przyjmuje  

w gotówce wielkie ilości pieniędzy lub wartości dewizowych albo pieniądze lub wartości 

                                                 
4
 A. Krukowski, Problemy zapobiegania przestępczości, Warszawa 1982, s. 41. 

5
 J. Nęcki, W. Walendziak, Przestępczość zorganizowana, w: Polska Policja na drodze do Unii Europejskiej, 

red. B. Góralczyk, Warszawa 2000, s. 182. 
6
 Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002, s. 40. 
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dewizowe przyjmuje w okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie ich 

pochodzenia ze zorganizowanej przestępczości albo świadczy usługi w zatajeniu ich 

przestępnego pochodzenia lub w zabezpieczeniu przed zajęciem”.
7
 Pojęcie to zostało 

wprowadzone w sposób niejasny i niejednoznaczny. Paragraf pierwszego artykułu zawiera 

dość wąską definicję. Został on ograniczony do kilku wybiórczych form zorganizowanej 

przestępczości, tj.: obracanie środkami odurzającymi i psychotropowymi, pranie brudnych 

pieniędzy lub papierów wartościowych, wymuszanie okupów lub sprzedawanie broni 

pochodzącej z nielegalnego źródła. Natomiast w paragrafie drugim zjawisko „przestępczość 

zorganizowana” pojawia się bez konkretnego podzielenia na jej rodzaje, zatem w znaczeniu 

szerokim, co wymaga dokładniejszego skonkretyzowania
8
. 

Dynamika rozwoju przestępczości zorganizowanej uniemożliwiła stworzenie definicji 

legalnej tego zjawiska i wprowadzenia jej do kodeksu karnego. W zamian za to przepisy 

zostały tak sformułowane, aby określone przejawy zorganizowanej działalności przestępczej 

zostały odpowiednio penalizowane. O przestępczości zorganizowanej w Polsce zaczęto 

głośno mówić na przełomie lat 80 i 90 XX wieku w momencie, gdy ujawniono jej pierwsze 

struktury
9
. Równolegle pojawiły się też pierwsze instytucje wpływające na poprawę 

skuteczności walki z nimi. 

Świadek koronny 

Kolebką instytucji świadka koronnego była osiemnastowieczna Anglia. Instytucja 

approverment stanowiła część systemu Common Law. Biorący udział w procesie sprawca- 

approver, był zdecydowany przyznać się do zarzucanego mu czynu i ujawnić pozostałych 

współsprawców w zamian za darowanie kary. Wymogiem ułaskawienia było zasądzenie kary 

przez sąd dla wszystkich osób przez niego oskarżonych. Jeżeli zostali uznani za niewinnych, 

approver zostawał skazywany na karę śmierci
10

. 

Dynamicznie rosnąca liczba przestępstw w Polsce, w szczególności dokonywana 

przez zorganizowane grupy przestępcze oraz bezsilność wymiaru sprawiedliwości w walce 

 z tym zjawiskiem oraz chęć poprawy efektywności zwalczania przestępczości 

zorganizowanej była zasadniczą przyczyną wprowadzenia instytucji świadka koronnego do 

systemu prawnego. Jej regulację wprowadziła do postępowania karnego ustawa z 25 czerwca 

                                                 
7
 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa 

karnego, (Dz.U. 1994 nr 126 poz. 615). 
8
 Z. Rau, dz. cyt., s.51. 

9
 W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008, s. 36. 

10
 Por. A. Kacperczyk, K. Wojtaszyn, Świadek koronny. 15 lat doświadczeń, „Przegląd Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego”, 2/2011, s. 67. 

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-40428a6f-924b-4843-b287-9f104e01e976
https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-40428a6f-924b-4843-b287-9f104e01e976
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1997 roku o świadku koronnym
11

, która ostatecznie weszła w życie z dniem 1 września 1998 

roku początkowo na okres 3 lat, następnie przedłużono okres jej obowiązywania  

do 1 września 2006 roku. Była więc w pierwotnym założeniu ustawą czasową. Aktualnie,  

po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 22 lipca 2006 roku
12

 zmieniającą ustawę  

o świadku koronnym z dniem 31 sierpnia 2006 roku, brak jest ograniczenia czasowego 

stosowania instytucji świadka koronnego. Oznacza to, że instytucja świadka koronnego 

została inkorporowana na stałe do polskiego porządku prawnego. 

Po pierwsze, aby sprawca przestępstwa stał się świadkiem koronnym, musi najpierw 

uzyskać status podejrzanego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego
13

. Dopiero 

będąc podejrzanym może zostać dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, 

oczywiście tylko wówczas, kiedy spełni warunki określone w ustawie o świadku koronnym. 

Rozwiązanie to jest słuszne, ponieważ ubieganie się o nadanie statusu świadka koronnego  

z pozycji oskarżonego lub co gorzej skazanego nie miałoby sensu
14

. Ponadto osoba, która 

chce uzyskać status świadka koronnego musi spełnić szereg rygorystycznych warunków 

zawartych w przepisach ustawy o świadku koronnym. Przesłanki te wprowadzone zostały, 

ponieważ – jak słusznie podkreśla się w piśmiennictwie – instytucja świadka koronnego 

odbiega od klasycznych zasad prawa i procesu karnego oraz stanowi istotny wyłom  

w zasadzie legalizmu i równości wobec prawa. Trafnie podkreśla się też, że musi być 

ograniczona tylko do takich rodzajów przestępstw, które są zaliczane do wyjątkowo 

groźnych, do których efektywnego zwalczania nieodzowna jest konieczność rozbicia 

solidarności przestępców
15

. 

Po otrzymaniu statusu podejrzanego można przystąpić do składania zeznań w roli 

świadka, tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie ustawowe przesłanki określone  

w art. 3 ust. 1 ustawy o świadku koronnym, które mają charakter obligatoryjny: 

„do chwili wniesienia aktu oskarżenia do sądu jako podejrzany w swoich 

wyjaśnieniach: przekazał organowi prowadzącemu postępowanie informacje, które mogą 

przyczynić się do ujawnienia okoliczności przestępstwa, wykrycia pozostałych sprawców, 

ujawnienia dalszych przestępstw lub zapobieżenia im, ujawnił majątek swój oraz znany mu 

                                                 
11

 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 738).  
12

 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji 

niejawnych, Dz.U. 2006 Nr 149 poz. 1078. 
13

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego, (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555). 
14

 M. Blajerski, Uwagi na temat przesłanek dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego, „Prokuratura  

i Prawo”, 11-12/2004, s. 74. 
15

 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1999 r., I KZP 44/99, OSNKW 2000 r., nr 1– 2, poz. 2. 
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majątek pozostałych sprawców przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o których mowa  

w art. 1”; 

 „podejrzany zobowiązał się do złożenia przed sądem wyczerpujących zeznań 

dotyczących osób uczestniczących w przestępstwie lub przestępstwie skarbowym oraz 

pozostałych okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. a, popełnienia przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego określonego w art. 1”
16

. 

Natomiast ust. 2 i 3 omawianego artykułu przedstawia fakultatywny warunek, który 

daje możliwość dopuszczenia owego dowodu poprzez zobowiązanie osoby podejrzanej do 

oddania wszystkich korzyści majątkowych uzyskanych z dokonanych przestępstw na rzecz 

zadośćuczynienia wyrządzonej szkody. Zaś potwierdzenie takiego stanowiska zostaje 

udokumentowane protokołem
17

. Świadek koronny nie ma żadnego prawa do odmowy bądź 

możliwości zwolnienia z zeznań i odpowiedzi na pytania. Przywileje zawarte w ustawie  

w art. 4 tracą podmioty, które podejrzane są o zabójstwo, prowokacje bądź kierowanie grupą 

przestępczą. Status świadka koronnego na wniosek prokuratora nadaje sąd okręgowy. 

Świadek koronny ma prawo m. in. do: bezpośredniej ochrony, a także jego rodziny oraz osób 

najbliższych, możliwość zmiany miejsca pracy i zamieszkania, a co najważniejsze nawet  

do zmiany tożsamości poprzez otrzymanie nowych dokumentów ze zmienionymi danymi 

osobowym. Dzięki tym wszystkim czynnościom takie osoby maja pewność, że będą mogły 

prowadzić normalne życie. Z drugiej zaś strony może okazać się, że taka ochrona będzie 

potrzebna do końca ich życia, co wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi w celu 

zrealizowania owego procederu.  

Przepis art. 4 ustawy o świadku koronnym enumeratywnie wymienia sytuacje, które 

uniemożliwiają podejrzanemu uzyskanie statusu świadka koronnego. Przepis  

art. 4 pkt. 1 ustawy o świadku koronnym wskazuje na sprawstwo dokonania bądź usiłowania 

popełnienia zbrodni zabójstwa określonej w art. 148 § 1–3 k.k. Obojętny przy tym jest zamiar 

sprawcy, który może być zarówno bezpośredni, jak też ewentualny. Taką samą sankcją objęte 

zostało współsprawstwo w dokonaniu tej zbrodni, co ustawodawca określił jako 

współdziałanie. Obejmuje ono wszystkie formy zjawiskowe przestępstwa, czyli 

przygotowanie, podżeganie i pomocnictwo. Kontrowersje budzi natomiast, czy przez pojęcie 

„współudział” należy także rozumieć przestępstwo poplecznictwa. Wykładnia językowa 

wskazuje, że poplecznictwo jest również „współdziałaniem”. Treść art. 4 pkt. 2 ustawy  

o świadku koronnym, zaś jednoznacznie wskazuje, że podżeganie do popełnienia przestępstw 

                                                 
16

 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 738). 
17

 Z. Rau, dz. cyt., s.202. 
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określonych w art. 1 ustawy o świadku koronnym, w celu skierowania przeciwko niej 

postępowania karnego, wyłącza możliwość skorzystania ze statusu świadka koronnego. 

Zaznaczenia wymaga, że wymienione czynniki muszą występować łącznie. Przepis art. 4 pkt. 

3 ustawy o świadku koronnym dotyczy w obecnym stanie prawnym już tylko przywódcy 

grupy lub związku mającego na celu popełnianie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego
18

. 

Instytucja ta pozwoliła na rozbicie solidarności wewnątrz zorganizowanych struktur 

przestępczych, ujawnienie i postawienie w stan oskarżenia szefów, organizatorów  

i uczestników przedsięwzięć o charakterze mafijnym. Od tamtego czasu ustawa ta była 

dwukrotnie nowelizowana. W dniu 31 sierpnia 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 

2006 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji 

niejawnych
19

 wprowadzając do polskiego porządku prawnego na stałe instytucję świadka 

koronnego. Jako jeden z wielu instrumentów w walce z zorganizowaną przestępczością, 

instytucja ta w dalszym ciągu budzi wiele kontrowersji. Udostępnione przez Zarząd Ochrony 

Świadka Koronnego Centralnego Biura Śledczego KGP statystyki pokazują, że na przestrzeni 

kilkunastu lat, stosowanie ustawy doprowadziło do rozbicia wielu grup przestępczych. 

Analiza dotyczy wszystkich pozyskanych w okresie od 1998 r. do 2008 r. świadków 

koronnych, tj. ok. 100 osób. Na podstawie ich zeznań zatrzymano ponad 3,5 tys. 

podejrzanych, którym postawiono ponad 11 tys. zarzutów, w tym 103 zabójstw, 121 porwań, 

1193 wymuszeń rozbójniczych,601 fałszerstw dokumentów i pieniędzy. Wartość mienia 

odzyskanego dzięki ich zeznaniom oszacowano na ponad 34 mln zł. Tytułem zabezpieczenia 

majątkowego na poczet grożących im kar i środków karnych zabezpieczono majątek  

o wartości ponad 30 mln zł. Najliczniejszą grupą świadków koronnych w momencie 

wdrożenia ich do programu to osoby w wieku 31–40 lat (57 proc.). W przedziałach 20-30 lat  

i powyżej 50 lat – po 9 proc. W wieku 41–50 lat było 25 proc. skruszonych przestępców
20

. 

Świadek incognito 

Pojawienie się w polskim systemie prawnym instytucji świadka incognito ma na celu 

budowanie zaufania społeczeństwa do organów wymiaru sprawiedliwości. W ten sposób 

można też skutecznie zmniejszyć liczbę przestępstw faktycznie popełnionych, lecz  

nie objętych przez statystykę kryminalną wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania, 

                                                 
18

 Do dnia 31 sierpnia 2006 r., czyli do dnia wejścia w życie zmian z ustawy z 22 lipca 2006 r., Dz.U. 2006 nr 

149 poz. 1078, przepisów ustawy nie stosowało się również do osoby, która zakładała zorganizowaną grupę lub 

związek przestępczy (art. 4 pkt 3 in principio ustawy o świadku koronnym przed nowelizacją). 
19

 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji 

niejawnych, (Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1078). 
20

 Por. A. Kacperczyk, K. Wojtaszyn, dz. cyt., s. 67. 
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czyli tak zwaną ciemną liczbę przestępstw. Osoby będące świadkami poważnych przestępstw 

bądź bezpośrednimi ofiarami boją się występowania w roli świadków albo po prostu 

rezygnują ze składania jakichkolwiek zawiadomień o popełnionym przestępstwie. Jest  

to bowiem znaczne utrudnienie owym organom wymiaru sprawiedliwości w zdobywaniu 

istotnych zeznań i dowodów
21

.  

W tym też celu przez ustawę z dnia 6 lipca1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania 

karnego
22

 powstała tak zwana instytucja świadka anonimowego (incognito). Umożliwia ona 

złożenie zeznań świadkom, którzy nie mogliby tego uczynić bez zagwarantowanej  

im anonimowości
23

. Wdrożenie owej instytucji miało tez na celu umożliwienie zeznań osób, 

które bały się zemsty za dokonany czyn ze strony przestępców
24

. 

Obecnie Kodeks postępowania karnego w art. 184 § 1 stanowi, że: „Jeżeli zachodzi 

uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych 

rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej, sąd, a w postępowaniu 

przygotowawczym prokurator, może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy 

okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych, 

jeżeli nie mają one znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie. Postępowanie w tym zakresie 

toczy się bez udziału stron i objęte jest tajemnicą państwową.”
25

. O przyznaniu statusu 

świadka anonimowego decyduje z urzędu, lub na wniosek świadka, prokurator w 

postępowaniu przygotowawczym, a sąd w postępowaniu sądowym. Jak słusznie zauważył  

Zbigniew Rau omawiana instytucja anonimowego świadka narusza zasadę jawności, 

bezpośredniości oraz kontradyktoryjności. Tym samym ani oskarżony ani jego obrońca nie 

mają prawa do zadawania bezpośrednich pytań przesłuchiwanemu świadkowi incognito. 

Natomiast pytania, które mogłyby narazić na ujawnienie tożsamości świadka są natychmiast 

uchylane
26

. Jedynym sposobem gwarantującym bezpieczne przesłuchanie anonimowego 

świadka na podstawie art. 184 § 4 k. p. k. i często wykorzystywanym z pozytywnym efektem 

jest przeprowadzenie tej czynności za pomocą metod teletransmisyjnych
27

. 

Tym samym istotnym zagadnieniem jest to, kto może a kto nie może być 

potencjalnym świadkiem anonimowym. Według Zbigniewa Rau świadkiem takim nie 

                                                 
21

 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa, 2007, s. 1187. 
22

 Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, Dz.U. 1995 nr 89 poz. 444. 
23

 E.M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie prawa karnego 

procesowego, w: Przestępczość zorganizowana, red. E.W. Pływaczewski, Warszawa 2011, s. 267. 
24

 H. Pracki, Instytucja świadka anonimowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw człowieka  

w Strasburgu oraz sadów polskich, „Prokuratura i Prawo”, 2/2003, s. 35. 
25

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks postępowania karnego, (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555). 
26

 Z. Rau, dz. cyt., s. 67. 
27

 W. Mądrzejowski, dz. cyt., s. 92. 
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powinien zostać pokrzywdzony, ponieważ jego anonimowość mija się z założonym celem. 

Może również dojść do sytuacji, w której to oskarżonemu na rzecz utajnienia tożsamości 

ofiary postawiono zarzut dopuszczenia się nieokreślonego czynu w stosunku do okoliczności, 

rodzaju, miejsca i czasu. W związku z tym pod uwagę powinni być brani świadkowie 

bezstronni, posiadający istotne informację o dokonanym przestępstwie i jego sprawcy
28

. 

Niestety mimo wielu regulacji prawnych utajnienie świadka przez organy 

sprawiedliwości nie jest takie proste. Art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

gwarantuje każdemu prawo do obrony i tym samym oskarżony poprzez możliwość 

przeczytania zeznań ma duże szanse na odkrycie tożsamości świadka incognito
29

. Stanowisko 

Zbigniew Rau podziela również Wiesław Mądrzejewski. Uważa on bowiem, że jedynym 

bezpiecznym rozwiązaniem w celu zagwarantowania pełnej anonimowości świadka jest 

przesłuchanie osoby nie mającej żadnych powiązań z zorganizowaną grupą przestępczą
30

. 

Aby wszystkie zeznania świadka zostały w pełni wykorzystane na rzecz 

postępowania, spełnione muszą zostać wszystkie ustawowe wymogi. Zatem do pierwszego  

z nich należy według art. 184 § 1 k. p. k. gwarancja zachowania anonimowości potencjalnego 

świadka. Z drugiej strony natomiast to świadek musi wykazać się wolą złożenia stosownych 

zeznań, a skuteczne wykonanie tej czynności oraz bezpieczeństwo zagwarantować powinny 

poszczególne organy wymiaru sprawiedliwości. Ponadto sąd ma obowiązek rzetelnie  

i dokładnie analizować wszystkie dowody złożone przez świadka incognito oraz nie powinien 

pod żadnym pozorem stosować ich jako jednoznaczną podstawę dowodową podczas 

wydawania wyroku
31

. 

Podsumowując, wskazać należy na konieczność poszukiwania nowych, skutecznych 

metod zwalczania przestępczości zorganizowanej. Kluczem do sukcesu w walce  

z przewlekłością postępowania jest jednak nie tylko wprowadzenie nowych rozwiązań, lecz 

przede wszystkim racjonalne wykorzystanie istniejących możliwości. Dotyczy to zarówno 

rozwiązań procesowych, jak i organizacyjnych. Być może oznacza odejście od pewnych 

przyzwyczajeń, prowadzonych utartym torem sposobów postępowania. Niezbędne jest 

szkolenie prokuratorów, policji, sędziów. Zwalczanie zorganizowanej przestępczości 

niemożliwe jest bez wiedzy o zjawisku, jego formach itd. Pamiętać należy również,  

że wprowadzenie nowych sposobów działania nie sprawdzi się bez ich powszechnej 

akceptacji. Walka ze zorganizowaną przestępczością, także w aspekcie procesowym, oparta 

                                                 
28

 Z. Rau, dz. cyt., s.68. 
29

 Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).  
30

 W. Madrzejowski, dz. cyt., s. 92. 
31

 E.M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz, dz. cyt., s. 271. 
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być musi na międzynarodowej współpracy. Konieczne jest stworzenie skutecznego systemu 

ochrony świadków. Bez nich walka ze zorganizowaną przestępczością jest skazana  

na porażkę. 
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Zagrożenie terroryzmem w Polsce 
Threat of terrorism in Poland 

 
 
Streszczenie: Terroryzm jawi się jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla współczesnego świata. Jest on 

często zjawiskiem niemożliwym do przewidzenia, dlatego też powszechnie występują problemy z jego 

zdefiniowaniem. Istnieje jednak kilka kluczowych elementów i cech terroryzmu, które najczęściej pojawiają się 

podczas prób określenia definicji tego zjawiska. W ciągu kilku ostatnich lat kwestia zagrożenia terroryzmem  

w Polsce jest coraz częściej poruszana w debacie publicznej. W obliczu ostatnich wydarzeń związanych  

z nasileniem się ataków terrorystycznych w Europie zasadne staje się również pytanie o odczucia Polaków 

związane z zagrożeniem terroryzmem w Polsce. Celem niniejszego artykułu jest przegląd i zaprezentowanie 

podstawowych definicji terroryzmu zawartych w literaturze krajowej oraz zagranicznej, a także analiza raportów 

dotyczących bezpieczeństwa w Polsce oraz badań odnoszących się do poczucia zagrożenia terroryzmem wśród 

obywateli w Polsce. 

Słowa kluczowe: terroryzm, Polska, Polacy, zagrożenie terroryzmem 

Summary: Terrorism is one of the most serious threats to the modern world. It is often an unpredictable 

phenomenon, so it is common to have problems defining it. There are, however, several key elements and 

features of terrorism that most often arise when trying to define the definition of this phenomenon. Over the last 

few years, the issue of the threat of terrorism in Poland has been increasingly raised in the public debate. In the 

face of recent events related to the intensification of terrorist attacks in Europe, it is also legitimate to ask the 

Poles feelings about the threat of terrorism in Poland. The aim of this article is to review and present the basic 

definitions of terrorism contained in national and foreign literature, as well as the analysis of security reports  

in Poland and the research on the perception of terrorism among citizens in Poland. 

Keywords: terrorism, Poland, Poles, threat of terrorism 

 

 

 

Wstęp 

Terroryzm powszechnie jawi się jako poważne zagrożenie dla pokoju, bezpieczeństwa 

oraz stabilności państw na arenie międzynarodowej. We współczesnym świecie terroryzm  

nie jest zjawiskiem nowym oraz nieznanym, towarzyszy on społeczeństwom od setek lat.  

Na przestrzeni wieków był on poddawany przeróżnym przemianom, przechodząc długą drogę 

ewolucyjną. Obecnie mówi się o swoistym zamieszaniu terminologicznym w związku z próbą 

zdefiniowana terroryzmu
2
. Ze względu na ciągłe przeobrażenia terroryzmu, wielo-

aspektowość tego zjawiska jak i różnorakie kreowanie go w środkach masowego przekazu, 

nie jest możliwe skonstruowanie jednolitej definicji terroryzmu, która byłaby akceptowana 

zarówno na gruncie prawa międzynarodowego jak i również innych dyscyplin naukowych,  

a także jednoznacznie opisywałaby te zjawisko
3
. Mając na uwadze powyższe, warto zwrócić 

więc uwagę na najczęściej wyróżniane cechy tego zjawiska, a także niektóre z definicji, 

wskazywane przez różnych badaczy zajmujących się omawianą problematyką. Poruszenie 

                                                 
1
 Magister, Uniwersytet Warszawski. 

2
 M. Zajda, Teoretyczne aspekty terroryzmu, „Security, Economy & Law” 8/2015, s. 64. 

3
 R. Surdacki, Teoretyczne aspekty zjawiska terroryzmu – geneza pojęcia, dostęp: http://www.nowastrategia.org. 

pl/geneza-pojecia-terroryzm/ (dostęp: 7.07.2017). 
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kwestii definicyjnych ma kluczowe znaczenie przy późniejszej analizie poczucia zagrożenia 

terroryzmem wśród Polaków. 

Słowo „terroryzm” wywodzi się ze słowa greckiego treo – „drżeć, bać się” oraz języka 

łacińskiego terror, które przede wszystkim oznacza przerażenie, trwogę, strach oraz różne 

aspekty gwałtu i przemocy powodującej uczucie strachu
4
. Pierwsza próba wyodrębnienia 

kluczowych cech terroryzmu została podjęta w 1988 r. Alex P. Schmid i Albert Jongman 

przeanalizowali 109 różnych definicji tego pojęcia pochodzących z lat 1936-1981
5
. Wśród 

wybranych definicji znajdowały się zarówno te oficjalne, formułowane przez agendy 

państwowe jak i akademickie. Najczęściej pojawiającymi się elementami były: przemoc i siła, 

strach i podkreślenie terroru, charakter polityczny oraz skutki psychologiczne
6
. Dzięki tym 

elementom możliwe stało się odróżnienie terroryzmu od przestępczości zorganizowanej albo 

też działalności kryminalnej. Co więcej, bardzo interesujące wydaje się, iż w większości 

definicji, które zostały poddane analizie, nie uwzględniano m.in. takich cech jak 

bezosobowość, przypadkowość, nieobliczalność, kierowanie przemocy przeciwko cywilom
7
. 

Inni naukowcy – Leonard Weinberg, Sivan Hirsch-Hoefler oraz Ami Pedahzur – poddali 

analizie 73 definicje terroryzmu, które były zamieszczone w trzech różnych czasopismach 

naukowych: Terrorism (publikowane od 1977r. do 1991r.), Terrorism and Political Violence 

(publikowane od 1990r. do 2001r.) oraz Studies in Conflict and Terrorism (publikowane od 

1992r. do 2001r.)
8
. Badacze ci posłużyli się 22 elementami wskazanymi przez A. Schmida. 

Wyniki były dość zaskakujące, bowiem okazało się, iż na przestrzeni kilkudziesięciu lat 

zmieniła się częstotliwość występowania wskaźników, m.in. w nowszych badaniach rzadziej 

występowały nawiązania do strachu czy terroru czy też psychologicznych rezultatów
9
. 

 Warto także przedstawić kilka różnorodnych definicji terroryzmu, które ujmują 

omawiane zagadnienie w odmienny sposób, ukazując różne jego oblicza. Według definicji 

encyklopedycznej terroryzm i terror są metodą walki politycznej, która poprzez zastraszenie 

zmierza do osiągnięcia zamierzonego przez stosującego celu
10

. Terroryzm oraz terror  

nie zostały zatem w tej definicji od siebie oddzielone. Co więcej, terroryzm jest tutaj 

                                                 
4
 I. Resztak, Zjawisko terroryzmu, „Prokuratura i Prawo” ,7-8/2012, s. 148. 

5
 M. Tobolski, Rola krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia zagrożeń 

terrorystycznych, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, 3/2010, s. 236. 
6
 S. Wojciechowski, Terroryzm. Analiza pojęcia, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 1/2009, s. 58. 

7
 R. Surdacki, Teoretyczne aspekty zjawiska terroryzmu – geneza pojęcia, dostęp: http://www.nowastrategia.org. 

pl/geneza-pojecia-terroryzm/ (dostęp: 7.07.2017). 
8
 A. Horzela, Cele i motywy działania organizacji terrorystycznych, w: Oblicza współczesnego terroryzmu,  

red. G. Libor, s. 30-31, https://www.e-bookowo.pl/publicystyka/oblicza-wspolczesnego-terroryzmu.html 

(dostęp: 7.07.2017). 
9
 Tamże, s. 31. 

10
 K. Karolczak, Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 1995, s. 11. 
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przedstawiany jako jedna z metod walki politycznej. W słowniku oksfordzkim zaś 

zdefiniowano, iż terroryzm to metoda walki politycznej, która obecna jest zarówno  

w ideologii jak i praktyce radykalnych ruchów społecznych i politycznych
11

. Departament 

Stanu USA prezentuje, iż terroryzm to „zaplanowana, umotywowana politycznie przemoc 

wobec celów nie uczestniczących w walce, stosowana przez subnarodowe grupy czy tajnych 

agentów, zwykle mająca na celu oddziaływanie na audytorium”
12

. Federalne Biuro Śledcze 

(FBI) USA za terroryzm uznaje bezprawne użycie siły albo przemocy wobec mienia lub osób, 

gdzie cel stanowi zastraszenie lub wywarcie przymusu na ludność cywilną, rząd, albo część 

wyżej wymienionych, co w konsekwencji zmierza do promocji celów społecznych lub 

politycznych
13

.  

Według definicji zaproponowanej przez Komisję Europejską terroryzmem są wszelkie 

celowe akty, które popełniane są przez pojedyncze osoby bądź przez organizacje, wymierzone 

przeciwko jednemu albo kilku państwom, ich instytucjom lub też ludności, gdzie celem jest 

zastraszenie i poważne osłabienie albo zniszczenie struktury politycznej, społecznej  

i gospodarczej państwa
14

. Jarosław Tomasiewicz przedstawia, iż terroryzmem jest 

„systematyczne posługiwanie się aktami terroru indywidualnego dla osiągnięcia celu 

politycznego”
15

. Według Mariana Flemminga terroryzm stanowi umyślne działanie będące 

naruszeniem prawa karnego i zmierzające przy pomocy aktów przemocy albo zagrożenia 

takowymi, do zastraszania organów państwowych albo odłamów społeczeństwa, a także  

do wymuszania wskazanego postępowania
16

. Próba zaprezentowania uniwersalnej  

i rozbudowanej definicji terroryzmu została podjęta przez Tomasza Białka. Twierdzi on,  

iż terroryzm jest wywieraniem wpływu politycznego poprzez niezgodne z obowiązującym 

prawem stosowanie przemocy i przymusu, które jest powiązane z łamaniem podstawowych 

norm społecznych i obowiązujących zasad walki politycznej, manipulowanie i zastraszanie 

oraz osiąganie celów politycznych przy wykorzystaniu aktów przemocy tworzących 

atmosferę zagrożenia, utrudnianie funkcjonowania wrogiego układu społecznego, a także 

wymuszanie decyzji i działań przeciwnika przez stosowanie szantażu siłowego
17

. 

                                                 
11

 Mały oksfordzki słownik historii świata w XX wieku, Londyn 1992, s. 592. 
12

 J. Gierszewski, Postrzeganie i podział terroryzmu na podstawie przeglądu definicji, „Acta Pomerania” 2012, 

nr 4, s. 66. 
13

 K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Warszawa 2010,  

s. 20.  
14

 J. Pawłowski, Terroryzm we współczesnym świecie, Warszawa 2001, s. 12. 
15

 J. Tomasiewicz, Terroryzm na tle przemocy politycznej, Katowice 2000, s. 12. 
16

 M. Flemming, Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 

1/1996, s. 3. 
17

 T. Białek, Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa 2005, s. 151. 
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Poruszając tematykę dotyczącą poczucia zagrożenia terroryzmem z całą pewnością 

warto również przedstawić pokrótce definicję zagrożenia, bowiem pomimo iż jest ona 

powszechnie zrozumiała, może być różnorodnie interpretowana. Brak zagrożenia stanowi 

jeden z istotnych aspektów bezpieczeństwa. Termin ten odnosi się do sfery świadomościowej 

danego podmiotu – grupy społecznej, człowieka, narodu itp. Ogólnie ujmując, zagrożenie 

oznacza pewien stan psychiki albo świadomości, który jest wywołany postrzeganiem zjawisk 

ocenianych jako niebezpieczne lub niekorzystne
18

. 

Z zaprezentowanych powyżej definicji wynika, iż niezwykle trudno jest określić 

dokładnie jedną, kompleksową definicję terroryzmu, ujmując wszystkie jego elementy  

i cechy. Terroryzm jest zjawiskiem ogromnie złożonym i dynamicznie rozwijającym  

się. Każdy z autorów uwypukla te czynniki, które jego zdaniem pełnią najistotniejszą rolę,  

zaś nadal brak jest wspólnego określenia tego zjawiska. 

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce 

 Ostatnie wydarzenia w Europie i na świecie pokazują, iż ataki terrorystyczne nie są 

jedynie wytworem wyobraźni czy też dalekimi wydarzeniami mającymi miejsce „gdzieś  

na świecie”, a realnymi zjawiskami, które coraz częściej dotykają kraje europejskie. Każde 

 z państw stara się prowadzić szeroko zakrojone działania mające na celu przeciwdziałanie 

oraz zwalczanie terroryzmu. Jednakże przeważnie okazuje się, iż działania te w obliczu 

rozprzestrzeniania się terroryzmu w Europie nie są na tyle wystarczające, aby z powodzeniem 

móc doprowadzić do ograniczenia jego rozlewania się i szerzenia w państwach Europy. 

Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) możemy przeczytać, iż Polska 

nie jest zaliczana do państw, które są bezpośrednio zagrożone atakiem terrorystycznym, zaś 

zagrożenie tego rodzaju w naszym regionie jest obecnie niewielkie. Co istotne, nie można 

jednak całkowicie wykluczyć zwiększenia zainteresowania naszym krajem ze strony 

organizacji terrorystycznych, bowiem Polska jest zaangażowana w misje pokojowe  

m.in. w Afganistanie
19

. MSZ informuje również, że także w regionie Europy Środkowej 

zagrożenie te jest nieduże, jednak w regionach sąsiadujących z Unią Europejską, takich jak 

Kaukaz Północny, państwa Maghrebu, Azja Środkowa, można spotkać się z rozbudowaną 

aktywnością ugrupowań ekstremistycznych/terrorystycznych o bardzo różnym natężeniu i sile 

działania. 

                                                 
18

 R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON:, 1/2006, s. 9. 
19

 http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/zwalczanie_terroryzmu_miedzynaro 

dowego/zagrozenie_terrorystyczne_w_polsce_i_regionie/ (dostęp: 7.07.2017). 
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 W ostatnich latach bardzo często mówi się o tym, czy istnieje w Polsce realne 

zagrożenie terrorystyczne. Według najnowszych danych zawartych w Raporcie o stanie 

bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku
20

, zagrożenie terrorystyczne plasowało się na niskim 

poziomie, mimo iż na świecie, w tym również w niektórych krajach Europy Zachodniej 

odnotowywano podwyższony poziom zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Raport skupia 

się na danych m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji oraz Generalnego Inspektora 

Informacji Finansowej. Raport wskazuje, że podobnie jak w latach poprzednich Polska była 

jedynie celem rezerwowym dla ewentualnych zamachów terrorystycznych, jednakże należy 

mieć na uwadze, że podkreślania przez terrorystów islamskich determinacja do obierania 

sobie za cel krajów Unii Europejskiej wskazuje na wciąż utrzymujące się zagrożenie  

dla Europy ze strony ekstremistów islamskich i może znacząco wpłynąć na stan 

bezpieczeństwa w Polsce. W dokumencie zaakcentowano, iż liczba śledztw prowadzonych  

w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, mającego charakter terrorystyczny była 

niewielka i nie odbiegała od trendu zauważalnego w latach wcześniejszych, kiedy to zarzuty 

były przedstawiane w przypadkach jedynie pojedynczych. W roku 2015 Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła razem osiem postępowań, zaś zarzuty postawiono 

jedynie sześciu osobom, które podejrzewano o udział w zorganizowanej grupie lub związku  

o charakterze zbrojnym lub którego celem było popełnienie przestępstwa mającego 

terrorystyczny charakter. Warto zaznaczyć, iż w omawianym roku Agencja prowadziła 

dziewięć śledztw dotyczących produkcji oraz obrotu towarami o strategicznym znaczeniu  

i nielegalnego obrotu materiałami promieniotwórczymi i rozszczepialnymi. W 2015 roku 

policja zarejestrowała 15 wybuchów spowodowanych użyciem materiałów i urządzeń 

wybuchowych, substancji palnych i mieszanin pirotechnicznych. Generalny Inspektor 

Informacji Finansowej, który jest organem właściwym w zakresie przeciwdziałania 

finansowaniu terroryzmu wszczął 41 postępowań analitycznych, które odnosiły  

się do podejrzanych transakcji, mających potencjalnie związek z finansowaniem terroryzmu. 

 Z omawianego raportu wynika, że grupy terrorystyczne nie są szczególnie 

zainteresowane naszym krajem w celu przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. Należy 

jednak pamiętać, iż w obliczu pojawiających się zagrożeń w innych krajach europejskich,  

co więcej sąsiadujących z Polską, nie możemy uznać, że stan bezpieczeństwa w naszym 

państwie nie zmienił się w pespektywie ostatnich kilku lat. Granice pomiędzy krajami  

                                                 
20

 Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku, dostęp: https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-be 

zpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html (dostęp: 7.07.2017). 
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nie są gwarantem nieprzenikalności, a więc sprawcy zamachów mogą bardziej lub mniej 

swobodnie przemieszczać się pomiędzy różnymi terytoriami w Europie. Polska będąc krajem 

zarówno tranzytu jak i odpoczynku oraz miejscem szkoleń może zachęcać terrorystów  

do zainteresowania się właśnie tym terytorium. Polska będąc członkiem NATO oraz bliskim 

sojusznikiem Stanów Zjednoczonych musi być przygotowana, w obliczu ewentualnego 

pojawienia się zagrożenia, na konieczność podejmowania szybkich i zdecydowanych działań 

w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa swoim obywatelom. Z całą pewnością 

obecnie służby wywiadowcze muszą skupić się na swoich priorytetowych działaniach i być  

w pełnej gotowości w razie pojawienia się nieprzewidzianych zagrożeń. 

Poczucie zagrożenia terroryzmem wśród Polaków 

 Przyglądając się sytuacjom związanym z atakami terrorystycznymi, które mają 

miejsce w Afryce czy na Bliskim Wschodzie jak i również w Europie (m.in. warto 

wspomnieć o atakach terrorystycznych w Berlinie, Brukseli, Londynie, Paryżu), warto zadać 

pytanie, czy Polacy obawiają się ataków terrorystycznych w naszym kraju oraz czy czują się 

w nim bezpiecznie i komfortowo w obliczu wciąż pojawiających się nowych doniesień  

o kolejnych atakach w Europie? 

 Według ostatniego badania z kwietnia 2016 r. przeprowadzonego przez Centrum 

Badania Opinii Społecznej (CBOS) dotyczącego zagrożenia terroryzmem w Polsce
21

, 

zjawisko te w odczuciu badanych jest dużo mniej poważne niż było w kwietniu 2016 roku, 

czyli niedługo po zamachach mających miejsce w Brukseli oraz w roku 2015. Dla ułatwienia 

przedstawienia danych zostały wybrane dane dotyczące pomiarów CBOS z 2015 i 2016 r.  

Aktualnie jedynie 49% Polaków uważa, że istnieje realne zagrożenie terroryzmem  

w Polsce, zaś 17% Polaków jest odmiennego zdania. W poprzednim badaniu z kwietnia  

2016 roku aż 59% badanych było przekonanych o istnieniu realnego zagrożenia, a więc  

o 10 punktów procentowych więcej niż podczas badania z września tego samego roku.  

W najnowszym badaniu zwiększyła się również liczba osób twierdzących, iż zjawisko te jest 

wyolbrzymiane ( z 21% na 27%). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 M. Feliksiak, Zagrożenie terroryzmem, Komunikat z badań nr 127/2016, Centrum Badania Opinii Społecznej, 

dostęp: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_127_16.PDF (dostęp: 7.07.2017). 
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Wykres. 1. Co jest najbliższe Pana/Pani poglądom na temat zagrożenia terrorystycznego 

w Polsce? 

 
Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_127_16.PDF (dostęp: 7.07.2017). 

  

 Z danych zawartych w komunikacie wynika także, iż wyolbrzymianie lub całkowity 

brak zagrożenia terroryzmem w Polsce częściej wskazują mężczyźni niż kobiety,  

jak i również relatywnie często badani mający od 18 do 24 lat oraz od 35 do 44 lat, z małych 

miast (poniżej 20 000 mieszkańców) i dużych miast (od 100 000 do 499 999 mieszkańców). 

 

Wykres. 2. Czy osobiście obawia się Pan/Pani ataków terrorystycznych czy też nie?* 

 
*pominięto odpowiedź: „trudno powiedzieć” 

Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_127_16.PDF (07.07.2017). 
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Według najnowszych badań CBOS z września ubiegłego roku, 46% ankietowanych 

obawia się osobiście ataku terrorystycznego, zaś 52% nie odczuwa takich obaw. Podczas 

badania w kwietniu 2016 r. taka sama liczna badanych (49%) obawiała się ataków oraz nie 

zauważała takiego zagrożenia. W marcu 2015 roku aż 57% nie obawiało się ataków 

terrorystycznych na terytorium Polski, czyli o 6 punktów procentowych więcej niż w grudniu 

2015 roku. Obawy przed atakami zdecydowanie częściej deklarowały kobiety niż mężczyźni 

oraz osoby od 45 do 54 roku życia, a także respondenci mający 65 lat i więcej. 

Po zorganizowanym w Warszawie Szczycie NATO w dniach 8-9 lipca 2016 r. oraz 

Światowych Dniach Młodzieży w dniach 26-31 lipca 2016 r. bardzo widocznie zmieniło się 

również postrzeganie kompetencji władz polskich oraz państwowych instytucji w zakresie 

zapewniania bezpieczeństwa swoim obywatelom. We wcześniejszych badaniach większość 

Polaków dość negatywnie oceniała przygotowanie władz do zapobiegania atakom. Aktualnie 

we wrześniu 2016 r. 44% badanych (o 24 punkty procentowe więcej niż podczas badania  

w kwietniu tego samego roku) jest zdania, że władze w Polsce oraz instytucje państwowe  

są dobrze przygotowane do przeciwdziałania aktom terroryzmu. 

Bardzo interesujące wydają się być wyniki badań dotyczących akceptacji 

poszczególnych ograniczeń swobód obywatelskich i zwiększenia kontroli ze strony państwa 

w celu zmniejszenia ryzyka zamachów terrorystycznych i zwiększenia poczucia 

bezpieczeństwa. Aż 90% obywateli zgodziłoby się na zwiększenie kontroli na granicach 

dworcach i lotniskach, zaś ponad ¾ (78%) mogłoby zaakceptować zaostrzenie przepisów 

migracyjnych. 52% ankietowanych byłoby w stanie ponieść dodatkowe koszty związane  

z ze zwiększeniem wydatków na bezpieczeństwo. Znaczna część osób nie wyraziłaby zgody 

na limitowanie przez władze państwowe informacji o zagrożeniu terrorystycznym w państwie 

(52%). Największy sprzeciw budzi zwiększenie uprawnień władzy dotyczących inwigilacji 

obywateli kontrolując ich korespondencję (73% ankietowanych) oraz podsłuchiwanie 

rozmów telefonicznych (70% badanych). 

Porównując dane dotyczące szczególnie dwóch najnowszych badań na temat 

zagrożenia terroryzmem w Polsce przeprowadzonych w kwietniu oraz we wrześniu  

2016 r. możemy zauważyć, iż poczucie zagrożenia wśród obywateli zmniejszyło się. 

Powodem tego mogą być dwa duże wydarzenia zorganizowane w lipcu 2016 roku, które 

pomimo wielu obaw przebiegły pomyślnie bez większych zakłóceń. Obywatele w większym 

stopniu poczuli się bezpiecznie w swoim kraju dzięki przygotowaniu władz i instytucji 

zaangażowanych w organizację tych przedsięwzięć. Należy jednak podkreślić, iż poczucie 

zagrożenia terroryzmem wśród Polaków nie jest bardzo duże pomimo wielu zagrożeń, które 



WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 

 ________________________________________  _________________________________________  

90 
 

pojawiają się w państwach sąsiadujących z naszym krajem oraz pozostałych państwach 

Europy. 

Zakończenie 

 Zagadnieniami związanymi z terroryzmem zajmują się przedstawiciele reprezentujący 

wiele dyscyplin naukowych. Starają się oni zbadać przyczyny i przejawy tego zjawiska, 

formułując mniej lub bardziej rozbudowane definicje czy określenia. W literaturze możemy 

znaleźć mnóstwo objaśnień dotyczących tego terminu, jednakże żadne z nich nie ujmuje 

tematyki w sposób kompleksowy i nie jest akceptowane powszechnie przez większość 

badaczy i społeczność międzynarodową. Państwa, analitycy, autorzy publikacji, organizacje 

międzynarodowe czy poszczególni politycy bardzo odmiennie identyfikują zjawisko 

współczesnego terroryzmu. Jedną z przyczyn takiego stanu mogą być ciągłe przeobrażenia  

i wciąż zmieniająca się rzeczywistość międzynarodowa, gdzie zarówno kraje jak i organizacje 

międzynarodowe podlegają ciągłym ewolucjom i zmianom. Dodatkowo postępująca 

globalizacja w znacznym stopniu przyczynia się do przekształceń kluczowych czynników  

i elementów porządku w skali światowej. Współcześnie można rozpoznać bardzo wiele 

podmiotów, które mają ogromne znaczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa 

międzynarodowego, co z kolei ma kluczowe znaczenie przy rozpoznawaniu i definiowaniu 

terroryzmu. Coraz częściej mianem terroryzmu określa się większość nowych zjawisk i ich 

przejawów, które jedynie w małym stopniu wykazują cechy terroryzmu, co z kolei prowadzi 

do nadużywania tego pojęcia. Trudności w zdefiniowaniu omawianego pojęcia jeszcze długo 

będą stanowiły problem dla wielu autorów, o ile kiedykolwiek uda się zbudować jedną, 

kompleksową definicję terroryzmu. 

 Polska, podobnie jak inne państwa europejskie, nieustannie prowadzi działania służące 

przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu terroryzmu. Kluczowe znaczenie dla naszego kraju mają 

działania Unii Europejskiej, NATO czy też Stanów Zjednoczonych. Co szczególnie istotne, 

zasadnicza skuteczność walki z aktami terroryzmu zależy przede wszystkim od współpracy  

z rządami państw, które na co dzień mają do czynienia z ich zjawiskami. Działania związane 

z walką z terroryzmem międzynarodowym nie są ograniczane wyłącznie do działań mających 

charakter militarny. Istotne są również czynności podejmowane w takich sferach jak 

edukacja, gospodarka czy pomoc rozwojowa. Warto również zaangażować w podejmowane 

działania sektor prywatny, aby mógł racjonalnie i efektywnie wspomagać prowadzone akcje. 

Terroryzm jest uznawany za „widowisko” wielce medialne, o bardzo dużej sile oddziaływania 
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na społeczeństwo, co z kolei zwiększa jego atrakcyjność wśród zamachowców
22

. Ogólnie 

wskazuje się, iż nie istnieją obecnie żadne racjonalne przesłanki, aby mówić o istnieniu 

zagrożenia terroryzmem w Polsce. 

 Przedstawione powyżej analizy Centrum Badania Opinii Społecznej pokazują, 

iż aktualnie coraz mniej Polaków obawia się zagrożenia terrorystycznego w naszym kraju. 

Dodatkowo obywatele zaczynają ufać władzom w kwestii ich skuteczności w zapewnianiu 

bezpieczeństwa i zapobieganiu zamachom terrorystycznym. Co poniekąd zaskakujące, 

znaczna część ankietowanych zgodziłaby się również na ograniczenie części ich swobód 

obywatelskich, dla ogólnej poprawy bezpieczeństwa w Polsce, m.in. wzmożone kontrole na 

lotniskach. 

 Z całą pewnością należy pamiętać, iż wszelkie zjawiska obecne we współczesnym 

świecie (również te negatywne) prędzej czy później dotrą także do Polski. Jak podkreśla 

Krzysztof Liedel, Polska nie żyje w próżni i musimy nauczyć się „żyć z terroryzmem”
23

. 

Przede wszystkim warto uruchomić system edukacji antyterrorystycznej, aby społeczeństwo 

mogło dokładnie wiedzieć coś się dzieje wokół nas, co zrobić, jak współpracować  

ze służbami oraz jak się zachować się w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Prawidłowe 

przygotowanie obywateli to jeden z kroków, który władze mogą wykonać na aktualnym 

etapie, aby jak najefektywniej zapobiegać pojawiającym się negatywnym działaniom  

ze strony grup terrorystycznych. 
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Wpływ rozwoju cyberprzestrzeni na bezpieczeństwo wewnętrzne Europy 

 

The impact of cyberspace on the internal security of Europe 

 

 

Streszczenie: Gwałtowny rozwój sieci informatycznych na całym świecie stał się w ostatnich latach ogromnym 

wyzwaniem dla bezpieczeństwa zarówno pojedynczych jednostek jak i państw. Ataki cyberprzestępców 

obnażyły braki w systemach organizacyjno-prawnych poszczególnych krajów Europy wskazując tym samym  

na potrzebę szybkich reform legislacyjnych. Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście 

cyberprzestrzeni stanowi jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi obecnie Europa. Bez podjęcia 

odpowiednich kroków rozwój globalnego społeczeństwa informacyjnego może być poważnie zagrożony.  

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo wewnętrzne, cyberterroryzm, wojna sieciowa. 

 

Summary: The rapid development of IT networks around the world has become a huge challenge in the last few 

years for the security of both individuals and countries. Cybercriminals' attacks have exposed shortcomings  

in the organizational and legal systems of individual countries, thus pointing to the need for rapid legislative 

reforms. Ensuring internal security in the context of cyberspace is one of the biggest challenges facing Europe 

today. Without taking appropriate steps, the development of a global information society can be seriously 

threatened.  

Key words: cyberspace, internal security, cyberterrorism, netwar. 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Europy 

Teoretyczne rozważania na temat bezpieczeństwa wewnętrznego należy rozpocząć  

od konceptualizacji pojęć związanych z powyższym obszarem badawczym. Kluczowe 

znaczenie będzie mieć tutaj sposób ustosunkowania się krajów europejskich do kwestii 

związanych z ochroną jej interesów w cyberprzestrzeni.  

Duże znaczenie dla ewolucji definicji bezpieczeństwa wewnętrznego miał rozpad 

dwubiegunowego układu sił. Przed 1989 rokiem, a więc w okresie Zimnej Wojny 

zasadniczym założeniem w stosunkach międzynarodowych była ideologiczna rywalizacja 

bloku zachodniego i wschodniego. Dlatego też, bezpieczeństwo wewnętrzne postrzegano 

głównie jako ochronę ładu politycznego, którego zapewnienie polegało na walce  

z przestępczością w zakresie przestrzegania obowiązujących norm prawnych. Zmiana 

percepcji nastąpiła wraz z rozpadem dwubiegunowego świata w związku  

ze zminimalizowaniem prawdopodobieństwa wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego.  

                                                 
1
 Magister, Uniwersytet Warszawski.  
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Przez lata w literaturze przedmiotu funkcjonowało przekonanie o tym, iż bezpieczeństwo 

wewnętrzne jest cechą państw a co za tym idzie obszar ten jest zarezerwowany jedynie  

dla nich. Ważną okolicznością, która obecnie wpływa na zmianę postrzegania bezpieczeństwa 

wewnętrznego, jest rozkwit alternatywnych koncepcji bezpieczeństwa, które odchodzą  

od tradycyjnego, państwowocentrycznego paradygmatu bezpieczeństwa na rzecz uczynienia 

jego podmiotem człowieka (humansecurity – bezpieczeństwo jednostki ludzkiej, ludzi), grup 

społecznych (bezpieczeństwo kulturowe) czy ekosystemu (bezpieczeństwo ekologiczne)
2
. 

Współcześnie w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu dominują określenia 

wskazujące, że bezpieczeństwo wewnętrzne to stan struktur politycznych, społecznych  

i ekonomicznych, który zaspokaja potrzeby i aspiracje państwa oraz jego obywateli
3
. Należy 

również pamiętać, iż nie może ono funkcjonować w oderwaniu od bezpieczeństwa 

zewnętrznego
4
, gdyż oba te obszary ściśle na siebie oddziałują. 

W Strategii Bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej przyjęto, iż bezpieczeństwo 

wewnętrzne należy rozumieć jako szerokie i kompleksowe pojęcie, łączące wiele sektorów, 

mające stanowić odpowiedź na wspomniane i inne poważne zagrożenia (w tym klęski 

żywiołowe i antropogeniczne, takie jak pożary lasów, trzęsienia ziemi, powodzie i wichury), 

które mają bezpośredni wpływ na życie, bezpieczeństwo i komfort obywateli
5
.  

Ponadto w dokumencie tym w sposób enumeratywny wymieniono główne zagrożenia 

dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, do których zaliczono
6
: 

- terroryzm w każdej postaci, cechujący się absolutnym lekceważeniem życia ludzkiego  

i wartości demokratycznych,  

- przestępczość zorganizowaną objawiającą się w różnorodnych formach, bez względu  

na granice państwowe,  

- cyberprzestępczość stanowiącą globalne, techniczne, transgraniczne i anonimowe 

zagrożenie systemów informatycznych,  

                                                 
2
 H. Wyligała, Kształtowanie i monitorowanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, 

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego Nr 8/2014, s. 197, http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.p 

l/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM/RBM_artykuly/2014_1_15.pdf, (dostęp: 22.06.2017). 
3
 A. Sekściński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza i współczesne rozumienie w nauka 

politycznych, „e-Politikon: 6/2013, s. 69-70, http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/11/A.Sekscinski-

bezpieczenstwo-wewnetrzne-w-ujeciu-teoretycznym.pdf, (dostęp: 20.06.2017). 
4
 Przez pojęcie bezpieczeństwa zewnętrznego rozumie się transsektorowy obszar bezpieczeństwa, którego treść 

(cele, warunki, sposoby i środki) odnosi się do środowiska zewnętrznego państwa (środowiska 

międzynarodowego), za: https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-

propozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html (dostęp: 

22.06.2017). 
5
Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do Europejskiego modelu bezpieczeństwa, 

file:///C:/Users/AK23509/Downloads/QC3010313PLC%20(1).pdf, s. 8 (dostęp: 22.06.2017). 
6
Tamże. 
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- przestępczość transgraniczną mającą zasadniczy wpływ na życie codzienne Europejczyków, 

– przemoc samą w sobie, zwiększającą szkody już wywoływane przestępczością  

i krzywdzącą społeczeństwo, 

- klęski żywiołowe i czynniki antropogeniczne, takie jak: pożary lasów, trzęsienia ziemi, 

powodzie, wichury, susze, awarie energetyczne i awarie systemów informatyczno- 

komunikacyjnych na dużą skalę 

Wyraźnie zatem widać, iż cyberprzestępczość obok terroryzmu czy klęsk żywiołowych jest 

jednym z kluczowych zagrożeń dla współczesnego bezpieczeństwa wewnętrznego Europy.  

Cyberprzestrzeń w Europie 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego doprowadził w ostatnich latach do ogromnego 

wzrostu zapotrzebowania na dane, przez co Europa stała się drugim co do wielkości regionem 

świata (zaraz po Azji) pod względem osób korzystających z Internetu. Wykres umieszczony 

poniżej przedstawia odsetek użytkowników internetu (w podziale na obszary) w pierwszym 

kwartale 2017 roku. 

Wykres 1. Użytkownicy internetu w podziale na regiony 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.internetworldstats.com/stats.htm , (25.06.2017). 

 

Największą liczbę użytkowników wśród państw europejskich odnotowano w Rosji (część 

europejska), Niemczech i Wielkiej Brytanii
7
. Wśród państw Unii Europejskiej w 2016 roku 

                                                 
7
 http://www.internetworldstats.com/stats4.htm, (dostęp: 26.06.2017). 
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największa liczba odbiorców internetu pojawiła się w Wielkiej Brytanii, Niemczech  

i Włoszech
8
. 

 W związku z bardzo dużą liczbą użytkowników internetu w Europie dla zapewnienia 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa potrzebne jest odpowiednie uregulowanie prawne 

tego obszaru. Biorąc pod uwagę akty pierwotnego prawa unijnego wszelkie kwestie związane 

z cyberprzestępczością reguluje Tytuł V (Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa  

i sprawiedliwości) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
9
. Ponadto od 2013 roku 

obowiązuje tzw. Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej wydana  

na podstawie konsensusu zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą Europejską, 

Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów
10

. Podzielona ona została 

na 5 priorytetów:  

1. Osiągnięcie odporności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego; 

2. Radykalne ograniczenie cyberprzestępczości; 

3. Opracowanie polityki obrony cybernetycznej i rozbudowa zdolności w dziedzinie 

bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze wspólną polityką bezpieczeństwa  

i obrony (WPBiO); 

4. Rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa 

cybernetycznego; 

5. Ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla Unii 

Europejskiej i promowanie podstawowych wartości UE. 

Oprócz odpowiednich regulacji prawnych powołano do życia również instytucje 

odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie unijnej cyberprzestrzeni. Na mocy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 460/2004
11

 powołano Europejską 

Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), która ma na celu realizację założeń 

w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 

Europejskiej oraz sprzyjanie swoją działalnością rozwijaniu kultury bezpieczeństwa sieci 

i informacji na rzecz obywateli, konsumentów, przedsiębiorstw oraz administracji 

                                                 
8
Tamże. 

9
Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dz. Urz. UE C 83 

z 30 marca 2010 r., s. 73–85. 
10

Wspólny komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej (JOIN (2013) 

1 final z 07.02.2013). 
11

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 460/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające 

Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Dz. Urz. UE L 77 z 13.03.2004. 
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publicznej
12

. Ponadto, w ramach struktur unijnych działają również CERT-EU, czyli Centrum 

Reagowania na Incydenty Komputerowe dla instytucji UE, utworzone w 2012r. 

i koordynujące wszelkie działania krajowych oddziałów CERT. Od 2013r. w strukturach 

Europolu działa również Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, które: 

a) służy jako europejski punkt kontaktowy w zakresie informacji dotyczących 

cyberprzestępczości, 

b) gromadzeni dostępną w Europie wiedzę specjalistyczną na temat cyberprzestępczości 

potrzebnej do budowania potencjału państw członkowskich w zakresie walki z tym 

zjawiskiem, 

c) wspiera krajowe dochodzenia dotyczące cyberprzestępstw, 

d) zapewnia wspólny głos służbom ścigania i służbom sądowniczym zaangażowanym  

w europejskie dochodzenia w zakresie cyberprzestępczości.  

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa cybernetycznego Europy 

Bezpieczeństwo cybernetyczne opiera się przede wszystkim na ochronie danych 

posiadanych przez jednostki, państwa, organizacje międzynarodowego oraz wszystkich 

innych użytkowników zaangażowanych w system cybernetyczny. Informacja jest zatem  

w walce cybernetycznej zarówno celem ataku, jak i bronią, tarczą i mieczem, ale obejmuje 

także fizyczne niszczenie infrastruktury wykorzystywanej przez przeciwnika do działań 

operacyjnych, degradację zasobów informacyjnych przeciwnika oraz stosowanych przez 

niego systemów, zapewnienie bezpieczeństwa własnych danych i wykorzystywanych 

systemów informacyjnych
13

. W kontekście bezpieczeństwa Europy kluczowe znaczenia  

dla funkcjonowania całego kontynentu ma wprowadzenie odpowiednich narzędzi mających 

na celu zapobieganie ewentualnym atakom. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Z. Chmielewski, Polityka publiczna w zakresie ochrony cyberprzestrzeni w UE i państwach członkowskich,  

„Studia z Polityki Publicznej”, 2/2016, s. 120-212, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwa 

rtalnik_szpp/Documents/2(10)%202016/066_05_Chmielewski.pdf, ( dostęp25.06.2017). 
13

 T.R. Aleksandraowicz, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego,  

„Przegląd Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 15/2016, s. 15. 
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Tabela 1. Zagrożenia w cyberprzestrzeni 

Cyberprzestępstwa 
wykorzystanie cyberprzestrzeni dla celów kryminalnych, zarówno 

przestępstw pospolitych jak i zorganizowanych 

Cyberinwigilacja 

 

 

wykorzystanie cyberprzestrzeni w celach kontroli społecznej (np. 

identyfikacja lokalizacji, częstości korzystania z ICT, treści przekazów, 

itp.); 

Cyberterroryzm działania terrorystyczne w cyberprzestrzeni 

Cyberwojna 
wykorzystanie cyberprzestrzeni w działaniach wojennych lub w operacjach 

innych niż wojna 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Sienkiewicz, H.Świeboda, Analiza systemowa bezpieczeństwa 

cyberprzestrzeni państwa, w: Studies&Proceedings of PolishAssociation for Knowledge Management, tom 33/ 

2010,s. 29. 

 

Cyberprzestępcy wykorzystując sieć prowadzą działania, których efektem może być  

tzw. cyberwojna. Już w 1995 roku John A. Warden, stwierdził, iż sieć jest obok lądu, morza, 

powietrza i przestrzeni kosmicznej, piątym wymiarem walki zbrojnej
14

. Do cech tego typu 

konfliktu należy zaliczyć: uzyskanie przewagi informacyjnej, niewidzialność przeciwnika, 

cyberprzestrzeń jako teren działania oraz czas jako czynnik krytyczny
15

. W odróżnieniu  

od tradycyjnego konfliktu zbrojnego, gdzie w znakomitej większości przypadków 

przedmiotem walk jest terytorium, strony biorące udział w cyberwojnie skupiają  

się na pozyskaniu jak największej liczby informacji będących w posiadaniu strony 

przeciwnej. Państwami, które jako pierwsze podjęły tego typu działania były Chiny oraz 

Federacja Rosyjska. Już w latach 90. XX wieku prowadziły one akcje infekowania 

komputerów agencji rządowych, ambasad oraz pojedynczych polityków w celu uzyskania 

danych możliwych do wykorzystania w konfliktach politycznych. Połączenie akcji 

podejmowanych w cyberprzestrzeni oraz działań militarnych najbardziej widać  

na przykładzie zbombardowanie irańskiej elektrowni atomowej, gdzie wykorzystano złośliwe 

oprogramowanie infekujące systemy obrony przeciwlotniczej, przez co samoloty F-16 biorące 

udział w misji nie zostały wykryte przez radary. Akcja ta wyraźnie pokazuje, iż wojny 

hybrydowe stanowią dzisiaj największe wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Pierwszą wojnę internetową w Europie wywołał konflikt w Kosowie podczas którego 

wykorzystano Internet do propagandy, komunikowania się, demonizowania przeciwnika oraz 

atakowani za pomocą wirusów infekujących oprogramowanie komputerowe
16

.  

Cyberprzestępstwa, w odróżnieniu od cyberwojny dotyczą ataków na znacznie mniejszą 

skalę. Należy jednak podkreślić, iż w odniesieniu do pojedynczych jednostek koszty tego typu 

                                                 
14

 J.A. Warden, Enemy as a System, „Airpower Journal”, 9/1995, s. 40–55. 
15

 P. Sienkiewicz, Wizje i modele wojny informacyjnej, w: Społeczeństwo informacyjne – wizja czy 

rzeczywistość?, red: L.H. Haber, Kraków 2003, s. 376–377. 
16

 W. Smoliński, Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa państwa, „Rodzinna Europa. 

Europejska myśl polityczno – prawna u progu XXI wieku”, 64/2015, s.487. 

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-7dee3a53-a28f-4d84-82a4-16c4dd9b7cb0;jsessionid=386427F57553935CA8DE58924BCF9749
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działań mogą mieć kluczowe znaczenia dla ich funkcjonowania. Najczęściej skupiają się one 

na infekowaniu komputerów złośliwym oprogramowaniem, które uniemożliwia prawidłowe 

funkcjonowanie przedsiębiorstw bądź całych sektorów gospodarczych. 

Nieco inaczej wygląda działalność cyberterrorystyczna, której głównym celem  

jest osiągnięcie określonych celów politycznych
17

. Akcje tego typu mogą być 

przeprowadzane za pomocą wielu narzędzi. Jedną z metod ich klasyfikacji jest lista siedmiu 

kategorii działań w cyberprzestrzeni opracowana przez W. Cheswicka i S. Bellovina
18

: 

1. Stealingpasswords – uzyskanie haseł dostępu do sieci, 

2. Sodal engineering – wykorzystanie niekompetencji osób, które mają dostęp  

do systemu, 

3. Bugs and backdoors – korzystanie z systemu bez specjalnych zezwoleń lub używanie 

oprogramowania z nielegalnych źródeł, 

4. Authenticationfailures – zniszczenie lub uszkodzenie procedur mechanizmu 

autoryzacji, 

5. Protocolfailures – wykorzystanie luk w zbiorze reguł sterujących wymianą informacji 

pomiędzy dwoma lub wieloma niezależnymi urządzeniami lub procesami, 

6. Information leakage – uzyskanie informacje dostępnych tylko administratorowi, 

niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci, 

7. Denial of Service – uniemożliwienie korzystania z systemu. 

Wyżej przedstawione instrumenty mogą być łączone, przez co ataki cyberterrorystyczne 

niejednokrotnie przybierają formę skomplikowanych wirusów infekujących szereg 

funkcjonalności wykorzystywanego oprogramowania.  

 Poniższy wykres przedstawia poszczególne obszary, które w 2016 roku zostały 

dotknięte cybratakami. Największą liczbę incydentów tego typu zarejestrowano w sektorach: 

przemysłu, obronności, szpitali, prawa oraz finansów. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 http://geopolityka.org/analizy/miron-lakomy-cyberwojna-jako-rzeczywistosc-xxi-wieku, (29.06.2017). 
18

 T. Szubrycht, Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego, „ Zeszyty Naukowe Akademii 

Marynarki Wojennej”, 1/ 2005, s. 181. 
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Wykres 2. Sektory dotknięte cybratakami 

40%

23%

15%

13%

4%4%1%

Przemysł *Inne Finanse Rząd Konsumenci Telekomunikacja Konsalting 

 
* prawo, szpitale, media, obronność 

Źródło: Security Report 2016, https://www.checkpoint.com/downloads/resources/2016-security-report.pdf, 

(dostęp: 28.06.2017). 

 

Tabela 2. przedstawia potencjalne skutki zagrożeń pojawiających się cyberzagrożeń, 

do których można zaliczyć m.in. zagrożenia dla bezpieczeństwa Europejskiej Przestrzeni 

Cybernetycznej polegające na degradacji przyjętych wartości oraz stosowanych systemów  

i skonstruowanych zasobów. Ponadto, zagrożenia pojawiające się w cyberprzestrzeni mogą 

(w przypadku ataków na instytucje rządowe) powodować obniżenie zdolności obronnych  

a także degradację oraz destabilizację unijnej infrastruktury krytycznej co może być 

szczególnie odczuwalne w takich sektorach jak telekomunikacja, energetyka oraz transport. 

Oprócz wyżej przedstawionych efektów obejmujących swoim zasięgiem poszczególne 

gałęzie gospodarki, cyberataki mogą również wywierać negatywne skutki na pojedyncze 

przedsiębiorstwa jak i obywateli. Ostatni z wyżej opisanych skutków jest szczególnie 

niebezpieczny ze względu na fakt, iż bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie użytkowników 

Internetu.  

Tabela 2. Możliwe skutki cyberzagrożeń 
Możliwe zagrożenia Możliwe skutki zagrożeń 

 Cyberataki 

 Cyberterroryzm 

 Cyberkontrola 

 Operacje informacyjne 

 Zagrożenia dla bezpieczeństwa EPC (degradacja wartości, 

systemów i zasobów) 

 Obniżenie zdolności obronnych 

 Degradacja krytycznej infrastruktury informatycznej 

 Destabilizacja krytycznej infrastruktury UE 

 Zakłócenia systemów kierowania i administracji unijnej 

(państwowej) 

 Straty (zakłócenia rozwoju) podmiotów gospodarczych 

 Straty (zakłócenia działania) osobiste obywateli UE 

Źródło: P. Sienkiewicz, H.Świeboda, Analiza systemowa bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa,  

w: Studies&Proceedings of PolishAssociation for Knowledge Management, tom 33/ 2010, s. 31. 

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-7dee3a53-a28f-4d84-82a4-16c4dd9b7cb0;jsessionid=386427F57553935CA8DE58924BCF9749
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Jedną z największych przeszkód stojących na drodze formalno-prawnego uregulowania 

kwestii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, zarówno na poziomie państwowym,  

jak i międzynarodowym, są trudności ze spójnym zdefiniowaniem terminów związanych  

z tym zagadnieniem (tak jak w przypadku bezpieczeństwa wewnętrznego)
19

. Zgodnie  

z definicją zaproponowaną przez Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO 

cyberprzestrzeń „jest zależnym od czasu zbiorem połączonych systemów informacyjnych 

oraz ludzi/użytkowników wchodzących w interakcje z tymi systemami”
20

. Takie wyjaśnienie 

powyższego terminu zwraca szczególną uwagę na sprzęty, oprogramowanie informatyczne 

oraz ludzi jako podmioty wchodzące w interakcję z cyberprzestrzenią. Podejście to jest 

wyjątkiem w skali międzynarodowej ponieważ regulacje wydawane zarówno przez Komisję 

Europejską jak i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (w definicji cyberprzestrzeni) 

ignorują czynnik ludzki. Brak spójnego podejścia do tych kwestii wyraźnie ogranicza państwa 

jaki i organizacje międzynarodowe, których wysiłki dotyczące przeciwdziałania 

cyberprzestępczości są znacznie ograniczone. Dodatkowo, ułatwia to dynamika zmian w tym 

środowisku, prowadząca do niekończącego się „wyścigu zbrojeń” między przestępcami,  

a środowiskami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
21

. Państwa oraz 

organizacje międzynarodowe są coraz częściej zmuszane do rewizji swoich założeń  

w dziedzinie bezpieczeństwa w taki sposób, aby były one możliwie jak najbardziej 

elastyczne. Tym samym sieciowość, zarówno w wymiarze społecznym, jak  

i technologicznym, wraz z jej wszystkimi konsekwencjami, zdaje się stanowić jedno  

z najważniejszych pojęć nowego paradygmatu bezpieczeństwa na poziomie krajowym  

i międzynarodowym
22

. 

Do prawidłowego działania systemu ochrony cyberprzestrzeni poszczególnych państw  

w Europie potrzebne jest jednoznaczne i wyczerpujące wyjaśnienie możliwie jak największej 

ilości zjawiska towarzyszących temu obszarowi. Okrojona wiedza na temat form oraz 

narzędzi cyberzagrożeń może powodować poważne starty w sytuacji ewentualnych ataków. 

Cyberataki stanowią poważne wyzwanie dla polityki bezpieczeństwa państw w sytuacji,  

w której niemal codziennie dochodzi do ataków w cyberprzestrzeni na serwery i witryny 

                                                 
19

 M. Grzelak, K. Liedel, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski- zarys 

problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 22/2012, s. 129, file:///C:/Users/AK23509/Downloads/str__125-

139_Michal_Grzelak__Krzysztof_Liedel%20(4).pdf, (20.06.207). 
20

Cyberspace: Definition and Implications, Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, http:// 

www.ccdcoe.org/articles/2010/Ottis_Lorents_CyberspaceDefinition.pdf, (25.06.2017). 
21

 M. Grzelak, K. Liedel, dz.cyt., s. 130. 
22

 Tamże, s. 139. 
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zarówno sektora państwowego, jak i prywatnego, najistotniejsza wydaje się więc 

odpowiednia reakcja na poziomie rządowym
23

. 

Europa stoi obecnie przed ogromnym wyzwaniem jakim jest wprowadzenie odpowiednich 

regulacji dotyczących walki z cyberprzestępczością, która rozwija się w coraz szybszym 

tempie. Zadanie to dotyczy zarówno organów państwowych jak i instytucji działających  

na szczeblu ponadnarodowym dlatego bardzo istotna kwestią w ramach tego obszaru jest 

możliwie jak najlepsza wymiana informacji.  
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Paweł Schmidt
1
 

 

 

Typologia zamachów stanu – koncept teoretyczny 

Typology of a coupd’etat – theoreticalconcept 

 

 

Streszczenie: Przewrót jest zjawiskiem o bardzo wysokim poziomie historycznej regularności występowania. 

Jednocześnie jednak jego podstawy należy rozpatrywać w kontekście indywidualnych wydarzeń. 

Ta różnorodność w kontrze do braku ścisłej typologii zamachów stanu wymusza zadanie pytania badawczego: 

Jakiego typu zamachy stanu można wyróżnić w świetle współczesnych badań nad zamachami stanu? 

Realizacja tego celu badawczego wymagała zaproponowania konceptu postrzegania zjawiska w zależności  

od szczegółowych wytycznych dotyczących każdego wydarzenia odrębnie. Podstawą ku temu są wyniki 

ilościowe i jakościowe autorskiego projektu twórcy. W wyniku analizy zebranych danych autor zaproponował  

6 typologii mających odzwierciedlenie w danych historycznych z okresie po zakończeniu II Wojny Światowej. 

Słowa kluczowe: Zamach stanu, typologia, wielopłaszczyznowość przewrotu, teoria zamachu stanu. 

 

Summary: Coup is a phenomenon with extraordinary high level regularity of appearance. Parallely it’s bases 

have to be seen by individual occurence. This diversity in opposition to lack of precised typology of a coup 

d’etat forces to answer the question: Which types of a coup it is possible to distinct in perspective of modern 

researches about coups d’etat? Implementation of this aim required to propose the conceptualization of the coup 

phenomenon in dependence to detailed outlines at every case. The base for it is quantitative and qualitative result 

of authorship’s research project. As a result of analysis author proposed 6 different possibilities of potential 

typology of a coup based on historical data in term after World War II. 

Keywords: Coup d’etat, typology, coup’s multidimensionallity, theory of a coup. 

 

Wprowadzenie 

Współczesne badania nad fenomenem zamachu stanu mają swój początek w okolicach 

połowy lat 30. XXw
2
. Szczególny rozkwit tej gałęzi nauk o polityce oraz nauk  

o bezpieczeństwie przypadł na okres głębokiej Zimnej Wojny tj. w latach 60.
3
, 70.

4
 i 80.

5
 

ubiegłego stulecia. Autorzy podejmowali tę kwestię z wielu różnorodnych perspektyw. 

Dotyczy to jednak niemal wyłącznie literatury obcojęzycznej, gdyż w Polskiej literaturze 

naukowej temat przewrotu niemalże nie występuje
6
.  

                                                 
1
 Magister, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

2
 P. Bradley, Diplomacy by the coupd'etat, „The Annals of the American Academy of Political and Social 

Science” 1936, vol. 186(1), s. 5-201. 
3
 E. Luttwak, Coupdetat: A Practical Handbook, London 1968; S.E. Finer, The Man on Horseback: The Role of 

Military in Politics, Harmondsworth 1962; M. Janowitz, The Military in the Political Development in New 

Nations: An Essay in Comparative Analisys, Chicago 1968r. 
4
R. First, The Barrel of a Gun. Political Power in Africa and the Coupd’etat, Harmondsworth 1970; 

E.Nordlinger, Soldiers in Politics, New Jersey 1977; A. Perlmutter, The Military and Politics in Modern Times: 

On Professionals, Praetorians, and Revolutionary Soldiers, New Heaven 1977; J. Nun, The Middle Class Coup 

Revisited, in: Armies and Politics in Latin America, A. Lowenthal (ed.), New York 1976; C.E. Welch, A.K. 

Smith, Military Role and Rule, Littleton 1974 
5
A. Perlmutter, V. Bennet, The Political Influence of the Military, New Heaven 1980r. H.T. O’Kane, The 

Likelihood of Coups, Aldershot 1987; S.R. David, Third World Coupsd’Etat, Baltimore 1987. 
6
 Wyjątkiem jest publikacja autorstwa Marka Bankowicza: M. Bankowicz, Zamach stanu. Studium teoretyczne, 

Kraków 2009. 
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Rozumienie każdego zjawiska wymaga dostrzegania jego unikalnych cech, które 

mogą różnić się od siebie w stopniu nieznacznym lub diametralnym. Stąd też konieczność 

rozróżniania różnorodnych typów poszczególnych przedmiotów badań naukowych, czyli ich 

klasyfikowania i umieszczania w odpowiednim obszarze. Typologizacja umożliwia nadanie 

każdemu wydarzeniu, które można określić mianem zamachu stanu, indywidualnej 

charakterystyki. Celem niniejszego artykułu jest propozycja syntetycznej odpowiedzi  

na pytanie: Jakie typy zamachów stanu można wyróżnić?  

Aby odpowiedzieć na to pytanie badawcze należy najpierw określić czym jest zamach 

stanu, bowiem zakres spectrum pojmowania tego pojęcia może powodować niespójność 

wywodu bez odpowiedniego umocowania teoretycznego. W literaturze można bowiem 

zetknąć się z rozdzielnością pojęć zamachu stanu, przewrotu i puczu, które według autora  

są sobie tożsame. Podobnie jest z kwestią wojskowego charakteru przewrotu. Znaczna 

większość autorów twierdzi, iż zamach stanu może tylko być wojskowym
7
, podczas gdy bez 

udziału lub biernego przyzwolenia sił zbrojnych żaden przewrót nie może mieć miejsca
8
.  

W związku z czym pucz genetycznie jest obarczony koniecznością udziału armii. Stąd też 

definicją zamachu stanu obowiązującą dla tego opracowania jest: „Zamach stanu (pucz  

i przewrót) to zakończona sukcesem nagła, siłowa i nielegalna próba zmian personalnych  

w obrębie egzekutywy przeprowadzona przez siły zbrojne lub ich część, przy wykorzystaniu 

sprzyjających warunków społecznych, ekonomicznych oraz politycznych”
9
.  

Zamachy stanu ze względu na pochodzenie 

Pierwszą proponowaną przez autora klasyfikacją zamachów stanu jest rozróżnienie  

w kontekście ich pochodzenia. Głównym czynnikiem decydującym o tym podziale jest fakt 

wewnętrznego lub zewnętrznego źródła motywacji. Znaczna bowiem część prób przewrotu 

miała podłoże wynikające z aktualnej sytuacji międzynarodowej oraz konfliktu interesów 

mocarstw w danym regionie świata.  

Stąd też konieczność podziału zamachów stanu na endogeniczne (wynikające  

z wewnętrznych uwarunkowań) oraz egzogeniczne (będące efektem wpływu z zewnątrz oraz 

odpowiednio niestabilnej sytuacji wewnętrznej). Rozdział ten wymaga jednak 

uszczegółowienia. Mianowicie wśród endogenicznych zamachów stanu odpowiednim jest 

następujący podział: 

                                                 
7
J.M. Powell, C.L. Thyne, Global Instances of Coups from 1950 to 2010: A New Dataset, „Journal of Peace 

Research” 2011, vol. 48(2), s. 249-259. 
8
 M. Bankowicz, dz.cyt., s. 93; B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, s. 

64. 
9
P. Schmidt, Zamachy stanu w Egipcie (2013) i Turcji (2016). Podstawy sukcesu i przyczyny porażki, „Przegląd 

Geopolityczny” 20/2017, s. 89. 
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a) cywilne, stanowiące drobny ułamek prób przewrotu przeprowadzonych  

po zakończeniu II Wojny Światowej, np. Grenada w 1979 r.
10

. 

b) wojskowe, które stanowią olbrzymią większość ogólnej liczby zamachów stanu. 

c) kierowane przez najwyższych dowódców wojskowych np. Turcja w 1980 r.
11

. 

d) kierowane przez dowódców średniego szczebla np. Ghana 1979 r.
12

 czy Libia  

1969 r.
13

. 

Z kolei w grupie puczów egzogenicznych linia podziału, ze względu na brak 

odpowiednich zasobów własnych inspiratorów, musi przebiegać według źródła motywacji dla 

wewnętrznych grup spiskowców. Uściślając należy wyróżnić: 

a) zamachy stanu motywowane personalnie (przez działalność dysydentów 

politycznych oraz ich dziedzictwo będące osią politycznej polaryzacji) – np. ruch 

peronistyczny w Argentynie w latach 70. XX w
14

. 

b) przewroty motywowane politycznie tj. przez międzynarodowych aktorów 

politycznych – mocarstwa i/lub wykorzystywane przez nie narzędzia nacisku np. służby 

wywiadowcze – Ameryka Łacińska w latach 70. XX w
15

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Grenada. Historia, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Grenada-Historia;4574162.html (dostęp: 01.07.2017); 

About Grenada: Historical Events, http://www.gov.gd/historical_facts.html (dostęp: 01.07.2017); 1979: 

Grenada leader ousted by coup,  http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/13/newsid_2804000/280 

4259.stm (dostęp: 01.07.2017). 
11

P. Schmidt, Turecka armia i jej pozycja w państwie, „Przegląd Geopolityczny” 9/2014, s. 157. 
12

 B. Hettne, Soldiers and Politics: The Case of Ghana, „Journal of Peace Research” 1980, vol. XVII, no. 2,  

s. 184-187. 
13

 M. Bankowicz, Muammar Kaddafi: Arabski lider czarnej Afryki?, „Forum Politologiczne” 7/2008, s. 203-204. 
14

 Zob. P. Trefler, Siły zbrojne i polityka w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia i współczesność, Toruń 2014,  

s. 297-404. 
15

 F. Tusalem, Determinants of Coup d’Etat Events 1970-90: The Role of Property Rights Protection, 

„Internatonial Political Science Review” 2010, vol. 31(3), s. 348. 
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Rysunek 1. Zamachy stanu ze względu na pochodzenie 

 

Źródło: Opracowanie własne autora. 

 

Przewroty ze względu na motywację spiskowców 

Motywacja jest jednym z najsilniejszych czynników warunkujących aktywność  

i działalność uczestników spisku, będąc gruntem do przeprowadzenia zamachu stanu. 

Odpowiednio kontrolowana i podsycana niejednokrotnie stawała się bodźcem rewolucyjnych 

zmian na skalę państwa, lecz również regionu czy globalnie. W przypadku puczu jest ona 

punktem wyjścia dla rozpoczęcia przygotowań do obalenia aktualnego przywódcy 

politycznego i jego zastąpienia. 

Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje przewrotu ze względu na motywację 

uczestników: 

a) motywowane ideologicznie lub/i religijnie np. obalenie rządu Necmettina Erbakana  

w Turcji w 1997r., kiedy to legalnie funkcjonujący gabinet został zmuszony przez 

wojskowy establishment do opuszczenia urzędu. Ideologiczną podstawą działań 

przywódców spisku była proislamska aktywność rządzącej Partii Dobrobytu podczas, gdy 

naczelną zasadą funkcjonowania Republiki Tureckiej jest jej świeckość zapisana  

w konstytucji oraz kultywowana w ramach „dziedzictwa Ataturka”
16

. 

                                                 
16

 E. Zurcher, Od sułtanatu do współczesności, Kraków 2013, s. 301-303; M. Kamrava, Pseudo-Democratic 

Politics and Populist Possibilities: The Rise and Demise of Turkey’s Refah Party, „British Journal of Middle 

Eastern Studies” 1998, vol. 25, s. 275. 
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b) motywowane osobistymi ambicjami lidera spisku np. przejęcie władzy w Egipcie  

w 1954r. przez gen. Gamala Abdela Nassera w wyniku przewrotu pałacowego, 

przeprowadzonego przez niego wobec gen. Mohammada Naguiba, zaledwie 1,5 roku  

po obaleniu króla Faruka. Celem G. Nassera było objęcie pełni władzy w Egipcie dla 

realizacji własnych planów politycznych i strategicznych, które stały w sprzeczności  

z aktywnością ówczesnego przywódcy państwa, którym był Mohammad Naguib. 

c) motywowane ochroną partykularnych interesów ekonomicznych armii  

np. przeprowadzony w Brazylii pucz w 1964r. obalający prezydenta Joao Goularta
17

. 

Pucze ze względu na kontekst obalanego reżimu 

Przyczyn zawiązania się konspiracji, mającej ostatecznie obalić funkcjonujący gabinet 

rządowy i/lub głowę państwa, jest wiele. W literaturze można jednak dostrzec systemowej 

motywacji opartej o dążenie do przekształcenia reżimu politycznego, w ramach którego 

funkcjonuje państwo i jego obywatele. Mianowicie można odnaleźć rozróżnienie  

na przewroty demokratyzacyjne oraz przewroty niedemokratyczne
18

.  

Demokratyzującym zamachem stanu jest takie wydarzenie, którego założeniem jest 

obalenie autorytarnego przywódcy politycznego i jego otoczenia, tworzącego wąskie elity 

polityczne. Jego następstwem, bezpośrednim lub pośrednim, ma być zdaniem Jonathana 

Powella transformacja ustrojowa wyłaniająca demokratyczną reprezentację parlamentarną 

oraz w obszarze egzekutywy. Takie postrzeganie puczu nie ma więc charakteru 

pejoratywnego, a wręcz przeciwnie. Obalenie autokraty ma doprowadzić do systemowych 

zmian, które doprowadzą do podniesienia jakości życia oraz poziomu dobrobytu 

społeczeństwa. Przykładem takiego wydarzenia jest zamach stanu przeprowadzony przez 

pułkownika Jerry’ego Rawlingsa w Ghanie 4 czerwca 1979r., obalającego brutalne rządy gen. 

Francisa Akuffo, który również zdobył ster władzy w państwie poprzez pucz. Następstwem 

działań Rawlingsa były legalnie i demokratycznie przeprowadzone wybory.  

Niedemokratycznymi przewrotami z kolei są wszystkie te wydarzenia będące udanymi 

próbami obalenia legalnie funkcjonujących władz i zastąpienia ich poprzez liderów spisku,  

a następnie bez kadencyjne objęcie urzędu głowy państwa oraz usankcjonowanie takiego 

stanu rzeczy poprzez fasadową powszechną elekcję. W tej kategorii mieści się więc znacząca 

większość wszystkich puczów jakie miały miejsce na przestrzeni dziejów np. przejęcie 

władzy w Indonezji przez gen. Suharto.  

                                                 
17

 Zob. P. Trefler, dz.cyt., s. 234-256. 
18

J. Powell, Determinants of the Coup Attempting and Outcome of Coups d’etat, „Journal of Conflict 

Resolution” 2012, vol. 56(6), s. 1017-1040. 
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Podział ten ma jednak pewną logiczną wadę, bowiem przewrót jako zjawisko  

ma charakter sprzeczny z zasadami legalizmu władzy. Co dalej skutkuje tym, że wydarzenie  

o charakterze niedemokratycznym nie może być określone mianem demokratyzującego, 

bowiem wbudowuje w genezę nowego porządku nielegalny fundament. Staje się więc swego 

rodzaju podstawą dla kolejnego przewrotu w danym państwie. Typologia ta wydaje  

się w związku z tym daleko mylna.  

Zamachy stanu ze względu na doświadczenia historyczne danego państwa 

Niebagatelny wpływ na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa ma jego wewnętrzna 

historia oraz wydarzenia krytyczne, z którymi się stykają. Takim wydarzeniem jest 

niewątpliwie w dziejach każdego państwa pucz. Jest on bowiem nagłym aktem sprzeciwu 

wobec dotychczasowych zasad funkcjonowania tego państwa oraz wobec osób stojących na 

jego czele. W związku z tym możliwe jest zastosowanie podziału na zamachy pierwsze  

i wtóre (kolejne takie wydarzenia w tym państwie). Przewroty pierwsze należałoby  

w większości przypadków określić również inicjującymi. Co wynika z faktu, iż w większości 

przypadków państwo, które doświadczy zamachu stanu w przyszłości doświadcza go po raz 

kolejny.  

Zamachy wtóre należałoby podzielić na: 

a) łańcuchowe – dowolna kolejna próba puczu jaka ma miejsce w danym państwie. 

Łańcuchowość w tym miejscu polega na założeniu, iż każdy kolejny zamach stanu jest 

wynikiem wydarzeń, których podstawą był poprzedni przewrót lub przewroty  

bez względu na ich ilość oraz rozległość czasową. Przykładem może być historia 

Wenezueli, która w latach 1948-2002 doświadczyła aż 11 prób nielegalnego przejęcia 

władzy
19

. 

b) „kaskady” – zgodnie z założeniami Holgera Albrechta są to szybkie sekwencje zamachów 

stanu, następujące w niewielkiej rozciągłości czasowej – maksymalnie 2-3 lat pomiędzy 

kolejnymi wydarzeniami
20

. Należałoby więc umieścić je wśród zamachów łańcuchowych, 

z uwypukleniem ich intensywności. Przykładem takiej „kaskady” jest okres pomiędzy 

czerwcem 1948r. a lutym 1949r., kiedy to w Paragwaju czterokrotnie podejmowane były 

próby siłowego przejęcia steru władzy w państwie, z czego 3 zakończyły się 

powodzeniem spiskowców. 

                                                 
19

 Ustalenia własne autora, zob.: P. Schmidt, Zamachy stanu na świecie w latach 1946-2016, w: Bezpieczeństwo 

w wymiarze soft power i hard power, red. R. Korzeniowski, P. Schmidt, Olsztyn 2017,  

s. 176-194. 
20

 Zob. H. Albrecht, The Myth of Coup-proofing: Risk and Instances of Military Coups d’Etat in the Middle East 

and North Africa, 1950-2013, „Armed Forces & Society” 2015, vol. 41(4), s. 659-687. 
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c) „Kontrpucze” – są to przewroty będące bezpośrednią odpowiedzią części sił zbrojnych 

wobec innego przewrotu przeprowadzonego przez niezwiązaną z nimi grupę puczystów  

w odstępie czasowym krótszym niż miesiąc. Niejednokrotnie (jak np. w Brazylii  

na przełomie marca i kwietnia 1964r.) pierwszy z puczów był spontanicznym zrywem 

oficerów średniego szczebla, drugi zaś przygotowywaną od dłuższego czasu konspiracją 

najwyższych dowódców sił zbrojnych, lecz przyspieszonym warunkami fluktuacyjnymi
21

.  

Przewroty ze względu na wpływ na stabilność systemu politycznego 

Podstawą funkcjonowania każdego systemu, nie tylko systemu politycznego, jest jego 

stabilność. Oznacza to, że procesy podejmowania decyzji przez najwyższe organy władzy 

ustawodawczej i wykonawczej w państwie, a następnie wdrażanie ich do porządku prawnego 

oraz praktyki ustrojowej ma charakter nieprzerywanego procesu. Ocena stabilności systemu 

politycznego zależy również od poziomu niepokojów społecznych lub ich braku, koniunktury 

gospodarczej czy trwałości i spójności elit politycznych. Przeprowadzony zamach stanu może 

w tym kontekście mieć trojaki efekt – stabilizujący, destabilizujący lub petryfikujący.  

W pierwszym przypadku ma to miejsce kiedy armia dokonuje przewrotu wobec głowy 

państwa podczas kryzysu politycznego lub trwałej niestabilności struktur władzy (liczne 

zmiany w gabinecie rządowym, rozpad koalicji parlamentarnych, etc. Efektem wstrząsu, 

którym można nazwać pucz, są zmiany personalne w obrębie egzekutywy. Następstwem zaś 

przynajmniej czasowe zmniejszenie poziomu niepokojów społecznych i utworzenie bardziej 

stabilnych niż dotychczas ośrodków władzy wykonawczej i ustawodawczej. Niestety ten typ 

przewrotu wiąże się z tym, że może mieć krwawy charakter – liczne ofiary śmiertelne procesu 

przejmowania władzy. Co wynika z głębokich podziałów oraz konfliktu interesów, które były 

podstawą wcześniejszych perturbacji. Najbardziej jaskrawymi przykładami takiego 

wydarzenia są: Zamach Majowy przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego i jego 

popleczników w maju 1926r. oraz pucz z 13 września 1980r. w Turcji kierowany przez gen. 

Kenana Evrena
22

. 

Jednakże efektem przeprowadzonej nielegalnej próby przejęcia władzy w państwie 

przez oficerów może być całkowita jego destabilizacją. Względnie niezachwianie 

funkcjonujące dotychczas ośrodki władzy zostają obalone co jest impulsem do ujawnienia się 

kolejnych konfliktów społecznych, ekonomicznych czy politycznych będących zagrożeniem 

układów zależności, których stabilizatorem był dotychczasowy podział władzy. Ten typ 

puczu jest podstawą długotrwałych problemów wewnętrznych z jakimi boryka się państwo. 

                                                 
21

 P. Trefler, dz. cyt., s. 234-255. 
22

 Por. K. Bieniek, System partyjny Turcji w latach 1950-2011, Warszawa 2013, s. 157-174. 
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Współczesnym przykładem takiego przewrotu jest proces przemian w Egipcie, gdzie zgoda 

armii na zdjęcie z urzędu Hosniego Mubaraka w 2011r. i oddanie władzy w ręce cywilów 

skutkowało ujawnieniem skrywanych dotychczas podziałów społeczno-religijnych. Zaś 

obalenie prezydenta Mohammeda Mursiego przez siły zbrojne Egiptu w 2013r. doprowadziło 

do niemalże stanu wojny domowej w tym kraju w latach następnych
23

. 

Ostatnim z tej grupy zamachów stanu jest przewrót petryfikujący, czyli taki, który nie 

zmienia w szerszym zakresie niczego w kontekście stabilności systemu politycznego państwa. 

Wówczas następuje wyłącznie roszada personalna w obrębie egzekutywy.  

Pucze ze względu na sposób przeprowadzenia 

Nawiązując do powyższego akapitu takowa zmiana władzy w obrębie egzekutywy 

najczęściej przebiega w sposób bezkrwawy. Niejednokrotnie jest to tzw. przewrót pałacowy, 

gdzie członkowie jednego obozu politycznego zastępują wcześniejszego lidera nowym (np. 

przejęcie władzy przez gen. G. Nasera i zamknięcie w areszcie domowym gen. M. Naguiba – 

1954r.) lub dają ku temu bierne przyzwolenie (np. w Omanie w 1970r., gdzie następca tronu 

sułtan Qabas bin Said zastąpił swojego ojca na tronie
24

).  

Również diametralnie odmienny charakter może mieć zamach stanu kiedy efektem 

starć spiskowców z siłami wiernymi dotychczasowym przywódcom są ofiary śmiertelne.  

Do tych tragicznych w skutkach puczów należy zaliczyć wydarzenia w Bangladeszu  

w 1981r.
25

 czy w DR Kongo (wówczas Zair) w 1965r.
26

. W ten sposób zamachy stanu można 

podzielić również na krwawe i bezkrwawe. 

Zamachy stanu ze względu na następstwa systemowe 

Podstawowym założeniem przewrotu jest zmiana dotychczasowego układu zależności 

i politycznego status quo. Zakres jego oddziaływania, jako zjawiska występującego na niemal 

wszystkich kontynentach, na kształt systemu politycznego jest różny i musi być rozpatrywany 

jako odrębne przypadki. Skala przekształceń, będących skutkiem puczu ma olbrzymie 

spectrum. Podzielić je można na 3 podstawowe kategorie: 

1. ograniczone zamachy stanu – ich efektem jest szereg zmian personalnych w obrębie 

egzekutywy, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany głowy państwa bez głębszych 

                                                 
23

 P. Schmidt, Zamachy stanu w Egipcie..., s. 87-92. 
24

 D.A. Schmidt, Coup in Oman: Out of Arabian Nights Into 20th Century, New York Times, 05.09.1970r., 

Dostęp: http://www.nytimes.com/1970/09/05/archives/coup-in-oman-out-of-arabian-nights-into-20th-century.h 

tml (dostęp: 01.07.2017). 
25

 M.M.R. Chowdhury, Why The Military has Intervened in Bangladesh Politics?, źródło: 

https://www.researchgate.net/publication/259760643, ( dostęp: 01.07.2017). 
26

E. Kisangani, Explaining the Rise and Fall of Military Regimes: Civil-Military Relations in the Congo, „Armed 

Forces & Society” 2000, vol. 26(2), s. 203-227. 
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przemian prawno-ustrojowych. Za przykład może posłużyć Turcja w 1997r. czy Fidżi  

w 2006r.  

2. gruntowne zamachy stanu – następstwem tego typu przewrotów jest (poza zmianami  

w składzie osobowym egzekutywy) szereg zmian prawno-ustrojowych, zmieniających 

m.in. zakres wpływu sił zbrojnych na życie społeczno-polityczne lub restaurujących 

wcześniejszy porządek, który został naruszony w skutek działań obalanych przywódców 

politycznych. Przykładem takiego wydarzenia jest pucz z 5 lipca 1977r. w Pakistanie, 

gdzie gen. Mohammad Zia ul-Haq obalił legalnie funkcjonujący rząd socjalisty Zulfikara 

Ali Bhutto
27

. 

3. rewolucyjne zamachy stanu – to takie przewroty, które całkowicie przemodelowują skład 

elit politycznych, obsadę najwyższych organów władzy państwowej, a przede wszystkim 

porządek prawny. Ich celem jest utworzenie zupełnie nowych struktur państwowości  

i usunięcie z przestrzeni społecznej odpowiedzialnych za trudności leżące u podstaw 

oficjalnej motywacji spiskowców np. problemów ekonomicznych. Niewątpliwie tego typu 

zamachem stanu był Przewrót Majowy z 1926r., przejęcie władzy w Libii przez płk 

Muammara Kaddafiego 1 września 1969r. czy kierowany przez gen. Parka Chung-hee 

pucz z 16 maja 1961r. w Korei Południowej. Wszystkie te wydarzenia skutkowały 

diametralną zmianą w funkcjonowaniu państwa oraz społeczeństwa.  

Podsumowanie 

Konkludując, przewrót jest jedną z trzech form sięgania po władzę w państwie, obok 

sukcesji monarchicznej oraz elekcji wyborczej. Jego gwałtowny przebieg oraz szerokość 

czynników leżących u jego podstaw, w tym czynników ekonomicznych, społecznych czy 

politycznych. Wielowymiarowość opisywanego zjawiska powoduje, iż jego klasyfikacja musi 

być niejednorodna i umożliwiająca analizę na wielu płaszczyznach.  

Pośród typów zamachów stanu należy wyróżnić przewroty: 

a) ze względu na pochodzenie (endogeniczne i egzogeniczne); 

b) ze względu na motywację spiskowców (ideologicznie, ambicjonalnie, ekonomicznie); 

c) ze względu na kontekst obalanego reżimu (demokratyzujące i niedemokratyczne); 

d) ze względu na doświadczenia historyczne danego państwa (pierwsze i wtóre); 

e) ze względu na wpływ na stabilność systemu politycznego (destabilizujące i stabilizujące); 

f) ze względu na sposób przeprowadzenia (krwawe i bezkrwawe); 

                                                 
27

 E Hussain, Military Agency, Politics and the State: The Case of Pakistan 2010, s. 24-25, dysertacja doktorska 

obroniona na Uniwersytecie Heidelberga, dostęp online: https://www.researchgate.net/publication/45523194, 

(dostęp: 01.07.2017). 
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g) ze względu na następstwa systemowe (ograniczone, gruntowne i rewolucyjne). 

Należy jednak podkreślić, że przedstawiony przez autora koncept jest jedynie szkicem. 

Pozwala on na wieloaspektowe spojrzenie na każdą udaną lub zakończoną niepowodzeniem 

próbę puczu. Przykładowo Przewrót Majowy należałoby określić jako przewrót endogeniczny 

kierowany przez najwyższego dowódcę wojskowego, lecz również motywowany 

ideologicznie i niedemokratyczny, a także wtórny pucz łańcuchowy. Ponadto należałoby 

określić to wydarzenie jako stabilizujące w dłuższej perspektywie czasowej, krwawe  

(w trakcie starć zginęło kilkaset osób), którego następstwem były rewolucyjne zmiany 

systemowe. 
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Geneza, przebieg i skutki konfliktu w Kosowie 

Genesis, course and consequences of the conflict in Kosovo 

 

Streszczenie: Celem niniejszej pracy było przedstawienie konfliktu w Kosowie. W pierwszej części artykułu, 

autor skupił się na ukazaniu genezy wojny domowej na Bałkanach, a następnie dokonał analizy konfliktu 

zbrojnego na terenach Kosowa przy udziale społeczności międzynarodowej. Nie mniejsze znaczenie ma także 

wpływ ogłoszenia przez rząd w Prisztinie niepodległości na pozostałe kraje w regionie.  

Słowa kluczowe: Kosowo, konflikt, wojna domowa, Bałkany  

 

Summary: The aim of this study was to present the conflict in Kosovo. In the first part of the article, the author 

focused on showing the genesis of the civil war in the Balkans, and then analyzed the armed conflict in Kosovo 

with the participation of the international community. The impact of the announcement by the government  

of Pristina of independence on other countries in the region is also of minor importance. 

Keywords: Kosovo, Conflict, Civil war, Balkans 

 

 

Źródła konfliktu w Kosowie 

Kosowo-Metohia należy do południowej części prowincji serbskiej. Metohia to jedna 

z dwóch dużych kotlin współczesnego Kosowa znajdująca się w jego południowej  

i południowo-zachodniej części, granicząca z Albanią, Macedonią i Czarnogórą.  

W przeszłości Kosowo w większości było zamieszkiwane przez społeczność serbską.  

W średniowieczu teren ten był uznawany za kolebkę cywilizacji Serbów, gdzie licznie 

budowano zamki władców serbskich i ich wasali. W 1346 roku, w okresie panowania cara – 

Stefana Dusana na obszar Metohii została przeniesiona siedziba patriarchatu serbskiego.  

Co w konsekwencji spowodowało, iż w niedługim czasie cały region ten został pokryty siecią 

klasztorów i cerkwi
2
.  

Albańczycy byli nazywani w średniowieczu – Arbanazami. Trudnili się rolnictwem, 

szczególnie hodowlą bydła. Był to lud feudalny, który zamieszkiwał głównie tereny  

na pograniczu z Albanią
3
.  

W 1389 roku w dolinie nazywanej Kosowym Polem wojska serbskie i bośniackie 

poniosły klęskę z imperium Osmanów. W wyniku czego całe Bałkany stały się kolebką 

społeczności muzułmańskiej. Okres okupacji trwający blisko pięćset lat, spowodował 

ogromny napływ ludności muzułmańskiej. Natomiast chrześcijanie zaliczani byli do niższej 

                                                 
1
 Magister, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

2
 M. Kuczyński, M. Ray-Ciemięga, Bałkański syndrom 1991-1999, Warszawa 2000, s. 11.  

3
 M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii, do separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2005, s. 253.  
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kategorii społecznej i byli zmuszani do płacenia wysokich podatków w związku ze swoim 

pochodzeniem. W XVI wieku doszło do masowego przechodzenia na islam przez społeczność 

Albańską. Dzięki temu mogli oni zajmować uprzywilejowane funkcje społeczne, stając  

się członkami klasy rządzącej
4
.  

Na losy Serbów i Albańczyków miały wpływ wyniki wojen tocznych przez Imperium 

Osmańskie. W trakcie konfliktu z Ligą Świętą, po stronie Imperium opowiedziała  

się zdecydowana większość klanów albańskich z wyjątkiem klanu Klementi. Natomiast  

po stronie Habsburgów stanęli Sebrowie, którzy utworzyli własne odziały chrześcijańskie. 

 Po zakończeniu wojny większa część Serbów został wysiedlona z Kosowa i osiedliła  

się na terenach Wojwodiny bliżej królestwa Habsburgów. Podobna migracja miała miejsce 

jeszcze w 1739 roku po zakończeniu wojny austriacko-tureckiej, w wyniku której opuszczone 

tereny Kosowa masowo zajmowali albańscy wyznawcy islamu
5
. Następnie Serbia starała się 

o przyłączenie Kosowa w czasie wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1877-1878 oraz podczas 

wojen na Bałkanach w okresie 1912-1913
6
. W wyniku paktu londyńskiego zawartego  

w 1913 roku Kosowo oraz południowa część Metochii stały się częścią Serbii, a północna – 

Czarnogóry. W 1918 roku Serbia stała się częścią nowo powstałego tworu państwowego – 

Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, przekształconego w 1929 roku w Królestwo 

Jugosławii
7
. W jego wyniku na ten teren zostało przymusowo przesiedlonych około 

dwanaście tysięcy rodzin serbskich. Warto tutaj dodać, iż Kosowo było jednym z najbardziej 

zaniedbanych regionów Jugosławii. Na początku lat trzydziestych XX wieku w przemyśle, 

handlu i usługach było zatrudnionych jedynie dwa i pół procent ludności Kosowa
8
.  

W wyniku wybuchu II wojny światowej Bałkany zostały rozparcelowane przez 

państwa Osi. Kosowo zostało podzielone przez dwóch okupantów – faszystowskie Włochy  

i nazistowskie Niemcy. Natomiast we wrześniu 1943 roku w wyniku kapitulacji Włoch, cały 

obszar Kosowa znalazł się pod kuratelą hitlerowską
9
. Tamtejsza ludność stawiała opór 

agresorowi. Byli to serbscy partyzanci na czele z Dragoljubem Mihailoviciem oraz 

komunistyczni wojownicy związani z Josipem Brozą Titą. Wkrótce konflikt ten przekształcił 

się w wojnę domową, ponieważ po stronie nazistów walczyli chorwaccy ustasze, natomiast 

serbscy partyzanci zaczęli walczyć z komunistami, a nie z Niemcami. Pod koniec II wojny 

                                                 
4
 Tamże, s. 12.  

5
 M. Kuczyński…, dz. cyt., s. 12.  

6
 J. Wiśniewski, „Problem albański” w Kosowie i Metochii w latach 1918-1941, „Prace Naukowe Akademii  

im. Jana Długosza w Częstochowie, 2/2007, s. 209.  
7
 M. Stolarek, Problem Kosowa. Konflikty zbrojne na świecie, Szczecin 2012, s. 5. 

8
 Tamże.  

9
 A. Karbowiak, Albania w czasie II wojny światowej i początkowych latach komunistycznej dyktatury. Część 

pierwsza: od kapitulacji Włoch do operacji valuable i friend, http://tiny.pl/gjlqq, (dostęp: 25.08.2017).  
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światowej władzę na Bałkanach zaczął przejmować Tito, mordując członków partyzantki 

serbskiej i chorwackiej nazywając ich kontrrewolucjonistami. Jego celem było utworzenie 

komunistycznego państwa federacyjnego, które miało skupić w jednym miejscu mozaikę 

etniczną zamieszkałych na Bałkanach
10

. 

Zakończenie II wojny światowej miało być początkiem nowego ładu 

międzynarodowego, opartego na współpracy oraz współdziałaniu państw i narodów. Niestety 

historia pokazała, że zmieniło się jedynie miejsce konfrontacji z płaszczyzny globalnej  

na regionalną. Z inicjatywy komunistów w sierpniu 1945 roku powstał Front Ludowy z Tito 

na czele. W przeprowadzonych wyborach w listopadzie 1945 roku objął on całkowitą władzę 

w państwie. W konsekwencji została proklamowana Federacyjna Ludowa Republika 

Jugosławii, która skupiała sześć dotychczas funkcjonujących republik: Serbii, Chorwacji, 

Słowenii, Macedonii, Czarnogóry, Bośni-Hercegowiny
11

. 

Nowo powstałe republiki charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem etnicznym. 

Przykładem jest Bośnia i Hercegowina, gdzie ponad trzydzieści procent całej społeczności 

stanowili Serbowie, osiemnaście procent – Chorwaci i jedenaście procent – inne narodowości. 

Najbardziej jednorodną republiką pod względem narodowościowym była Słowenia, gdzie 

dziewięćdziesiąt procent całej społeczności stanowili Słoweńcy
12

.  

Jugosławia była również podzielona religijnie. Katolicy zamieszkiwali głównie 

Słowenie i Chorwację, natomiast wyznawcy prawosławia dominowali w Serbii, Czarnogórze 

i Macedonii. Podziały etniczne nakładały się na podziały religijne, co powodowało duże 

ryzyko powstania konfliktu na tych ternach
13

. 

Celem przywódcy Jugosławii było osłabienie pozycji Serbów w państwie, ponieważ 

stanowili oni ponad czterdzieści procent całej społeczności w kraju. Dlatego postanowił on 

odtworzyć Czarnogórę i oderwać Macedonię uznawaną przez Serbów za ich historyczne 

ziemie. Ponadto utworzył on w granicach Serbii dwa autonomiczne regiony. Pierwszy z nich 

to Wojwodina zamieszkiwana przez mozaikę narodowościową: Serbów, Węgrów, 

Ukraińców, Słowaków i Romów. Natomiast drugi region – Kosowo, określany mianem 

Autonomicznej Krainy Kosowa-Metohii, zamieszkiwany był w większości przez społeczność 

albańską. Jego terytorium wynosiło powierzchnię około jedenastu tysięcy kilometrów 

kwadratowych. Otoczona była wysokimi górami, stwarzającymi naturalne właściwości 

                                                 
10

 S. Paterak, Konflikty lokalne współczesnego świata (Kosowo), „Zeszyty naukowe WSOWL”, 4/2014,  

s. 27-28.  
11

 M. Kuczyński, dz. cyt., s. 24.  
12

 J. Wojnicki, Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich (1990-2003), Pułtusk 2003, s. 41.  
13

 J. Wojnicki, Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, Pułtusk 

2007, s. 84.  
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obronne. Ponadto trzydzieści procent tych ziem pokrytych było złożami naturalnymi, rudami 

cynku i ołowiu, a także złota i srebra
14

.  

Kosowo w latach 1968-1974 uzyskało status jednostki federalnej mającej w organach 

federacji status równy republice i niezależne od Serbii organy przedstawicielskie
15

.  

Tak szeroką autonomię Albańczycy w Kosowie wykorzystali do podkreślenia swojej 

odrębności narodowej w latach osiemdziesiątych XX wieku, tym samym zmieniając strukturę 

demograficzną na tym obszarze, co zostało uwidocznione w późniejszych latach
16

. 

W wymiarze społeczno-ekonomicznym w tamtym okresie Kosowo było najbardziej zacofaną 

prowincją w Jugosławii z ogromną ilością analfabetów. Ponadto z roku na rok pogłębiały się 

bariery psychologiczne między Serbami i Albańczykami. Uwarunkowane historycznie 

uprzedzenia i stereotypy powodowały narastające napięcia społeczne w Kosowie
17

.  

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpił rozpad Jugosławii, a Europa stanęła 

przed poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego. Kosowo jako dawny 

okręg autonomiczny byłego państwa komunistycznego, stało się obszarem wojny domowej 

między Serbami a Albańczykami. W 1990 roku zróżnicowanie etniczne Kosowa było 

znaczące, blisko siedemdziesiąt pięć procent mieszkańców tego terytorium stanowili 

Albańczycy, a mniejszość serbska stanowiła zaledwie osiemnaście procent
18

.  

W 1991 roku wybuchła wojna domowa w Jugosławii. W jej wyniku powstały 

niepodległe państwa: Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Chorwacja i Słowenia. W ramach 

Federacyjnej Republiki Jugosławii pozostały Serbia z Kosowem i Czarnogórą. W samym 

Kosowie doszło do konfliktu między Serbami, a dążącymi do autonomii Albańczykami. 

Ówczesny prezydent Serbii Slobodan Milošević postanowił uczynić Kosowo regionem czysto 

serbskim, dokonując represji i czystek etnicznych na społeczności albańskiej
19

.  

Łamanie praw człowieka i zbrodnie dokonywane na terenie Kosowa wywołały 

niepokój krajów europejskich. Obawiano się rozszerzenia konfliktu na sąsiednie kraje. Sam 

Milošević w swoich imperialistycznych planach dążył do utworzenia tzw. Wielkiej Serbii. 

Ponadto zagrożenie stanowili napływowi bojownicy islamscy nazywani mudżahedinami, 

                                                 
14

 Ł. Szurmińki, Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce, Warszawa 2008,  

s. 18.  
15

 R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, s. 309.  
16

 M. D. Luković, Kryzys kosowski oczyma Serbów. Bezpośrednie przyczyny, korzenie historyczne, przebieg 

 i konsekwencje, Belgrad 2000, s. 66.  
17

 R. Łoś, dz. cyt., s. 310.  
18

 M. Kuczyński, dz. cyt., s. 27.  
19

 A. Balcer, M. Kaczmarski, W. Stanisławki, Kosowo – przed ostatecznym rozwiązaniem. Proces uregulowania 

statusu międzynarodowego – uwarunkowania polityczne i historyczne, perspektywy rozwoju sytuacji, „Prace 

OSW”, Warszawa 2008, s. 9. 
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którzy walczyli w Bośni. Ich obecność na tych terenach stwarzała realne niebezpieczeństwo 

powstania islamskich organizacji terrorystycznych. Obwiano się analogicznej sytuacji  

w Kosowie
20

.  

W 1992 roku powstała Armia Wyzwolenia Kosowa (UCK), w której skład wchodzili 

albańscy partyzanci i terroryści. W początkowej fazie ich ataki były skierowane przeciwko 

samej ludności serbskiej. Od 1998 roku członkowie UCK rozpoczęli walki z siłami 

rządowymi Belgradu
21

.  

W świetle zaostrzającego się konfliktu na Bałkanach 29 września 1998 roku Rada 

Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęła rezolucję 119, w której 

żądano, by Serbia wycofała wojska z Kosowa oraz zaprzestała zbrodni ludobójstwa na 

społeczności albańskiej. Jedynie Rosja jako odwieczny sojusznik Serbii nie do końca 

popierała zapisy uchwalonej rezolucji, była ona przeciwna interwencji wojsk Organizacji 

Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) na terenie konfliktu
22

.  

W celu pokojowego zakończenia kosowskiego konfliktu zorganizowano spotkanie  

w miejscowości Rambouillet we Francji. Zaproszono na nie przedstawicieli państw 

proklamujących sto dziewiętnastą rezolucję ONZ, delegację UCK oraz prezydenta Serbii.  

Na spotkaniu pod naciskiem Stanów Zjednoczonych wynegocjowano porozumienie 

przyznające szeroką autonomię mieszkańcom Kosowa. Milošević nie przybył na spotkanie,  

a jego reakcja na postawione warunki była natychmiastowa i ostra. Nastąpiły nasilenia 

serbskich operacji wojskowych w Kosowie, którym towarzyszyły mordy, gwałty i rabieże 

mające na celu przyśpieszyć wypędzenie albańskiej ludności
23

.  

W dniu 15 marca 1999 roku w Paryżu wznowiono rozmowy albańsko-serbskie. 

Toczyły się one w tle nasilonego konfliktu w Kosowie. Grupa zaproponowała, aby po trzech 

latach od podpisania porozumienia w Kosowie odbyło się referendum na temat jego 

przyszłego statusu, przy czym opcja niepodległościowa nie była wykluczana. Te warunki 

zostały odrzucone przez Miloševicia, a nawet przez serbską opozycję. W związku  

z powyższym 19 marca 1999 roku zawieszono negocjacje
24

. 
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 Konflikty w krajach byłej Jugosławii. Wojna w Kosowie, http://tiny.pl/gjlqm, (dostęp: 26.08.2017).  
21

 T. Brańka, EULEX Kosowo – największa misja cywilna, w: red. B. Przybylska-Maszner, Misje cywilne Unii 

Europejskiej, Poznań 2010, s. 67.  
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 Ł. Szurmiński, dz. cyt., s. 90.  
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 J. Piaseczny, Terror w Kosowie, http://tiny.pl/gjlqm, (dostęp: 25.08.2017).  
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Interwencja zbrojna w Kosowie 

Wobec braku pozytywnej odpowiedzi Belgradu na propozycje państw zachodnich oraz 

eskalacji konfliktu, kraje NATO podjęły decyzję o interwencji sił powietrznych w Kosowie
25

.  

W dniu 24 marca rozpoczęto atak na pozycje serbskie. Wojna trwała dziesięć tygodni. 

W tym czasie siły NATO wykonały blisko trzy tysiące lotów, tym samym tracąc jedynie 

cztery samoloty, dwa śmigłowce i dziewięć bezpilotowych samolotów rozpoznawczych.  

Był to pierwszy w historii konflikt bez użycia wojsk lądowych. Oczywiście NATO korzystało 

ze wsparcia na lądzie, łącznie z wywiadem UCK. Jednak oddziały wojsk lądowych NATO 

nigdy nie weszły na teren Kosowa. Bombardowanie Belgradu i innych serbskich miast 

zmusiło Miloševića do kapitulacji 2 czerwca 1999 roku, sam zaś został postawiony w stan 

oskarżenia w Hadze i zmarł w 2006 roku
26

.  

W dniu 3 czerwca 1999 roku parlament serbski przyjął rezolucję opracowaną przez 

państwa grupy G7. Postanowienia obejmowały „natychmiastowe przerwanie stosowania 

przemocy w Kosowie, wycofanie wojsk, policji i oddziałów paramilitarnych z tej prowincji. 

Rozmieszczenie sił pokojowych na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. 

Stworzenie autonomii dla Kosowa z zachowaniem suwerenności i integralności terytorialnej 

jak również możliwość powrotu uchodźców do Kosowa”
27

. W konsekwencji w dniu  

10 czerwca 1999 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję tysiąc dwieście 

czterdzieści cztery powołującą na czas nieokreślony tzw. Misje Tymczasowej Administracji 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie, która miała sprawować faktyczną władzę 

na terytorium tej prowincji
28

. 

Już w dwa dni po uchwaleniu rezolucji, ONZ zaczęło rozmieszczać międzynarodowe 

siły pokojowe NATO (KFOR). Wojna w Kosowie trwała siedemdziesiąt osiem dni. W ciągu 

następnych dwóch tygodni wojska serbskie wycofały się z okupowanych terenów, które w ich 

miejsce zaczęły stacjonować siły KFOR
29

. Niestety, ale wejście wojsk pokojowych na teren 

Kosowa nie zapobiegło przewidywanym czystkom etnicznym. Według danych Wysokiego 

Komisarza ds. Uchodźców przy ONZ w okresie od stycznia do czerwca 1999 roku z Kosowa 

uciekło blisko dwieście tysięcy Serbów w obawie przed odwetem społeczności albańskiej
30

. 

Na mocy aktu kapitulacji Kosowo znalazło się pod bezterminową, międzynarodową 

kuratelą państw europejskich i Stanów Zjednoczonych. Prowincja potrzebowała również 
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26

 Ł. Szurmiński, dz. cyt., s. 80.  
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pomocy finansowej, dlatego już w 1999 roku odbyła się konferencja reprezentantów blisko 

stu państw, którzy zaoferowali łącznie około dwa miliardy euro na odbudowę zniszczonego 

państwa. Bezpieczeństwo na tym terenie miały zapewnić siły KFOR, a następnie utworzony 

na podstawie UCK – Korpus Ochrony Kosowa
31

.  

W 2001 roku w Kosowie odbyły się pierwsze demokratyczne wybory parlamentarne  

i prezydenckie. Co ważne, Kosowo stawało się członkiem wielu organizacji 

międzynarodowych, tym samym zwiększając swoją autonomię. W dniu 17 lutego 2008 roku 

rząd w Prisztinie ogłosił niepodległość Kosowa. Obecnie jest ono uznawane przez sto 

czternaście ze stu dziewięćdziesięciu trzech państw ONZ. Sprzeciw wobec proklamowania 

niepodległości Republiki Kosowa zgłosiły m.in.: Chiny, Gruzja, Mołdawia, Rosja oraz 

Serbia
32

. Zdaniem przedstawicieli wymienionych państw zgodnie z obowiązującym prawem 

międzynarodowym Kosowo nie mogło jednostronnie proklamować swojej niepodległości, 

ponieważ pozostaje częścią Serbii i ma jedynie status terenu autonomicznego. Reszta państw 

uznaje, iż decyzja rządu w Prisztinie była zgodna z prawem
33

.  

Polska jako członek Unii Europejskiej uznała niepodległość Kosowa w 2008 roku, 

natomiast do chwili obecnej nie mamy z nim nawiązanych stosunków dyplomatycznych. 

Powodem tej patowej sytuacji jest chęć pogodzenia przez władze w Warszawie sprzecznych 

interesów. Z jednej story Polska jako kraj, który przez wiele wieków okupowany był przez 

agresorów popiera dążenia narodów do samostanowienia, natomiast z drugiej strony zależy 

jej na utrzymaniu kontaktów politycznych i gospodarczych z Serbią. Dodatkowo nasz kraj 

uczestniczy w misji KFOR od 1999 roku. Obecnie kontyngent wojskowy liczy dwustu 

dwudziestu dziewięciu żołnierzy pod dowództwem ppłk. Cezarego Luzyńczyka
34

.  

Od 2008 roku na terenie Kosowa stacjonuje również Polski Kontyngent Policyjny 

Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności (EULEX Kosowo). Jego celem jest 

wspieranie tamtejszych służb policyjnych i ich szkolenie. Do ich zadań należy  

m.in. eskortowanie konwojów humanitarnych czy zabezpieczanie miejscowych polityków. 

Polski kontyngent w Kosowie składa się z ponad stu policjantów z jednostki Specjalnej 

Polskiej Policji i grupy dwudziestu ekspertów, w której znajdują się policjanci cywilni oraz 

                                                 
31

 D. Luković, dz. cyt., s. 120.  
32

 Kosowo: kto uznał, kto nie, http://tiny.pl/gjlq4, (dostęp: 24.08.2017).  
33

 R. Łoś, dz. cyt., s. 389.  
34

 P. Pacuła, Kosowo: problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 22/2012, s. 

11-13.  



WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 

 ________________________________________  _________________________________________  

121 
 

przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Są to jednostki rotacyjne, których zmiany odbywają 

się co pół roku. Ostatnio policjanci wylecieli do Kosowa w marcu tego roku
35

.  

Zakończenie 

Wojna w Kosowie trwała siedemdziesiąt osiem dni, był to pierwszy w historii konflikt 

bez użycia wojsk lądowych NATO. Odłączenie regionu od Serbii było procesem 

nieuniknionym ze względu na zróżnicowanie narodowościowe na tym terenie, które zostało 

ukształtowane na przestrzeni wieków. Niepokojące są aktualne doniesienia z Bałkan. 

W styczniu 2017 roku prezydent Kosowa – Hashim Thaci oświadczył, iż Serbia planuje 

zbrojnie przejąć północną część Kosowa, tak jak Rosja zaanektowała Krym. W odpowiedzi 

prezydent Serbii – Tomislav Nikolić zwołał naradę sił bezpieczeństwa w kraju. Przyczyną 

ostrej wymiany zdań na linii Prisztina – Belgrad był przyjazd serbskiego pociągu do 

miejscowości Mitrovici oklejonego propagandowymi hasłami „Kosowo to Serbia”, 

podarowany przez Putina. Jest to nie pierwszy tego typu incydent
36

.  

Rosja wspiera działania Serbów w regionie w sferze zarówno gospodarczej jak  

i militarnej. W ubiegłym roku Putin sprzedał tam po obniżonych cenach sześć bojowych 

samolotów MiG-29, czołgów T-72 oraz trzydzieści amfibii BRDM. Natomiast w 2008 roku 

państwowy „Gazprom Neft” kupił pakiet większościowy w serbskiej „Nafta industria Serbije” 

za czterysta milionów euro. Moskwa zainwestowała w serbskojęzyczne media Russia Today  

i Sputnik News, aby przekazywać Serbom swoją wizję świata, jednocześnie podsycając 

nastoje społeczne
37

. 

Sytuacja w regionie Kosowie jest ciągle dynamiczna, dlatego musi być ściśle 

monitorowana. Państwa zachodnie muszę zwiększyć aktywność dyplomatów w tamtym 

obszarze oraz wypracować nowe strategie celem przezwyciężenia nierozwiązanych dotąd 

kwestii.  
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Elżbieta Deja
1
 

 

 

Palestyńskie kobiety-kamikadze 

Palestinian bomb-women 

 

 

Streszczenie: Inspiracją do wykorzystania palestyńskich kobiet w zamachach samobójczych był atak  

na żołnierzy izraelskich przeprowadzony przez Sanę Mahaidli w 1985 roku w Libanie. Od tej pory odnotowano 

kilka ataków terrorystycznych dokonanych przez Palestynki. Kobiety są traktowane wykorzystane przez grupy 

terrorystyczne bardzo instrumentalnie: jako nowy łatwiejszy w użyciu rodzaj broni oraz jako sposób na zyskanie 

większego rozgłosu i złagodzenie zbrodnie w oczach opinii publicznej. 

Słowa kluczowe: Hamas, intifada, Siły Obronne Izraela, zamachowiec-samobójca. 

 

Summary: The attack conducted by Sana Mahaidli – she killed IDF soldiers in 1985, in Lebanon - was  

an inspiration for using of Palestinian women as suicide bombers. So far only a few examples of such terrorist 

attacks conducted by Palestinian women have been reported. They are treated by the terrorist groups as a tool:  

a kind of weapon which is easier to use or as a way of gaining more worldwide publicity and softening the 

crime. 

Keywords: Hamas, intifada, IDF, suicide terrorist.  

 

 

Dlaczego kobiety? 

Tym co decyduje o wykorzystaniu kobiet w zamachach terrorystycznych są przede 

wszystkim niskie koszty i łatwość dokonania aktu terroru. Z uwagi na niższy status społeczny, 

w niektórych regionach świata, kobiety są postrzegane jako zbyteczne a ich śmierć jako mniej 

bolesna dla pozostającej przy życiu rodzinie. Ponadto ich emocjonalność ułatwia 

indoktrynację. Kobiety nie biorą udziału w procesach decyzyjnych odnośnie ich uczestnictwa 

w zamachach, w wysyłających je organizacjach pełnią rolę drugorzędną – więc nie ma 

niebezpieczeństwa aby ujawniły tajne informacje nawet w przypadku fiaska operacji. 

Traktowane są one jako narzędzie mające na celu zdobycie większego rozgłosu. Media 

chętniej upowszechniają informację o kobietach samobójczyniach a przy tym zwracają 

większą uwagę na pobudki ich działań. Doprowadza to do swoistego zmiękczania rozmiaru 

tragedii i ocieplanie wizerunku terrorystów. Kobiety-kamikadze wykorzystują element 

zaskoczenia: mogą one przed zamachem poprawiać makijaż, założyć zachodnią odzież, 

mówić po angielsku, oraz wykorzystują fakt, że w wielu kręgach kulturowych rewidowanie 

ich jest uznane za niestosowne. Nadto, w społeczeństwach funkcjonuje stereotyp polegający 

na postrzeganiu kobiet jako delikatnych, brzydzących się przemocą istot, zatem są one 

                                                 
1
 Magister, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
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rzadziej poddawane dokładniejszej kontroli
2
. Terroryści przyjmują, iż wykorzystanie 

człowieka jako bomby jest skuteczniejsze niż pociski Tomahawk. Może on bowiem  

w ostatniej chwili zdecydować o zmianie celu, co daje mu niewyobrażalną wręcz moc siania 

zniszczenia
3
. 

Kobiety-kamikadze jako nowy rodzaj broni 

Długotrwały konflikt palestyńsko-izraelskiego zmusił kierownictwo palestyńskiego 

ruchu narodowego do sięgania po różnorodne środki służące walce z wrogiem, w tym także 

żeński terroryzm samobójczy. Zamachy bombowe są w tym przypadku zarówno produktem 

strategii oraz indywidualnej inicjatywy. Podczas drugiej Intifady, stanowiły one zarówno 

odpowiedź na ataki przeciwnika jak i były odpowiedzią na oczekiwania samych 

Palestyńczyków, którzy pragnęli brać czynny udział w walce z wrogiem narodu. Zamachy 

samobójcze zdają się być ściśle powiązane z upośledzeniem ekonomicznym, ofiarami  

w ludziach palestyńskiej nacji
4
. 

Do czasu wybuchu II intifady, kobietom przypadała rola matek wydających na świat 

bohaterów i męczenników, początek tysiąclecia przyniósł ze sobą większe zaangażowanie 

Palestynek w czynnej walce o niepodległość. Stawały się one członkiniami organizacji 

politycznych oraz terrorystycznych. Pojawienie się zjawiska palestyńskich Wystąpienie  

na terenie Palestyny zjawiska kobiecych samobójczych zamachów może być związane  

z wewnętrznym polityczno-narodowym rozwojem palestyńskiego społeczeństwa, który 

dokonał się pomiędzy pierwszą a druga Intifadą
5
. Wzrost samoświadomości kobiet oraz 

aktywizacja ruchów kobiecych doprowadziło do możliwości udziału w atakach samobójczych 

dowodzonych przez patriarchalne kierownictwo organizacji terrorystycznych
6
. Jednak 

poślednia rola kobiet palestyńskich w walce narodowowyzwoleńczej pozostała bez zmian
7
.  

                                                 
2
 Office of Law Enforcement, Fedaral Air Marshall Service, Female Suicide Bombers, https://info. 

publicintelligence.net/TSA-FemaleSuicideBombers.pdf (dostęp: 8.07.2017).  
3
 P. Goldman, Looking inside the mind of a suicide bomber, http://www.nbcnews.com/id/6330687/ns/world_ 

news/t/looking-inside-mind-suicide-bomber/#.WY73julpyUk, (dostęp: 10.08.2017). 
4
 S. Yom, B. Saleh, Palestinian Suicide Bombers: A Statistical Analysis, http://www.epsusa.org/publications/ 

newsletter/2004/nov2004/saleh.pdf (dostęp:10.08.2017). 
5
 J. Davies, Women in Modern Terrorism: From Liberation Wars to Global Jihad and the Islamic State, 

Rowman & Littlefield 2017, s. 52. 
6
 T. Narozhna, W.A. Knight, Female Suicide Bombings: A Critical Gender Approach, University of Toronto 

Press 2016, s. 155. 
7
 M. Gonzalez-Peres, Women and Terrorism: Female Activity in Domestic and International Terror Groups, 

Roultedge 2008, s. 97. 
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Palestyńskie ataki terrorystyczne przeprowadzane przez kobiety zostały zainspirowane 

przez Sanę Mahaidli – nastoletnią członkinię Syryjskiej Partii Socjal-Nacjonalitycznej
8
. Dnia 

9 kwietnia 1985 roku w Dżazinie, na południu Libanu, wjechała ona swoim samochodem 

wypełnionym materiałami wybuchowymi w izraelski punkt kontrolny. Zabiła dwóch oraz 

raniła kolejnych dwóch żołnierzy izraelskich. Pozostawiła po sobie nagranie wyjaśniające 

pobudki swego czynu
9
. Tym, co pchnęło ją do aktu terroru, poza nadzieją pójścia do raju, 

było wyzwolenie narodu libańskiego spod jarzma najeźdźcy
10

 oraz strata ukochanego  

w działaniach wojennych przeciw Izraelowi
11

. Sama Sana, określiła się mianem męczennicy
12

 

a z czasem nadano jej tytuł Bride of the South. Jej sława wyszła daleko poza obszar państwa 

libańskiego. Zostawiła kasetę wideo z nagraniem, w którym wyraża radość i dumę  

z przeprowadzania ataku w imię miłości Ojczyzny
13

. 

Użycie kobiet jako bomb pozostawało w sprzeczności z poglądami palestyńskich 

fundamentalistów. W marcu 2002 roku, po przeprowadzeniu przez Fatah ataku z udziałem 

kobiet-kamikadze, szejk Jasin odżegnywał się od wykorzystanie Palestynek w zamachach 

samobójczych. Stanowisko Hamasu uległo zmianie w 2004 roku. Szejk Jasin argumentował 

zmianę nastawienia koniecznością modyfikacji metod walki, w której kobiety mogły  

w łatwiejszy sposób pokonywać izraelskie zabezpieczenia, stając się swoistą armią 

rezerwową wykorzystywaną w nagłych przypadkach. Palestyńskie organizacje terrorystyczne 

posługują się kobietami-bombami, ponieważ są one w stanie zapewnić im taktyczną przewagę 

(atak trudniejszy do wykrycia, element zabezpieczenia, kulturowa niechęć przed 

przeszukiwaniem kobiet, stereotypowe postrzeganie kobiet jako istot nie zdolnych  

do przemocy). Ponadto Palestynki mogły zasilić szeregi bojowników a tym samym 

przyczynić się do zyskania większego rozgłosu oraz uzyskać pożądany efekt 

psychologiczny
14

.  

Palestyńscy dowódcy wskazują, że kobiece ciało jest najlepszą z możliwych broni, 

którą można wykorzystać w walce z okupantem, stają się one najbardziej precyzyjnymi  

                                                 
8
 R.J. Hugbank, A.J. Conkey, Women and Terrorism in Our Culture – is it possible?, w: The Dynamics 

 of Terror: And Creation of Homegrown Terrorists, red. R.J. Hughbank, A.F. Niosi, J.C. Dumas, Tate Publishing 

2011, s. 158-159. 
9
 T. Narozhna, W.A. Knight, dz. cyt., s. 51. 

10
 T. Narozhna, Between Shadows and Hopes: Discursive Representations of Female Suicide Bombings and the 

Global Order, w: Order and Disorder in the International System, red. S.F. Krishna-Hensel, Routledge 2016,  

s. 156. 
11

 R.J. Hugbank, A.J. Conkey, dz. cyt., s. 158. 
12

 H.N. Akil, The Visual Divide between Islam and the West: Image Perception within Cross-Cultural Contexts, 

Springer 2016, s. 129. 
13

 V.G.J. Rajan, Women Suicide Bombers: Narratives of Violence, Roultedge 2011, s. 225. 
14

 D.D. Zedlis, Female suicide bombers, Strategic Studies Institute Home 2004, s.7-8. 
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z możliwych do wykorzystania bomb. Jednocześnie zamachy samobójcze kobiet stawiają  

w niezwykle niekorzystnym świetle reżim Państwa Izrael, wskazując, że ucisk Izraelczyków 

jest tam przemożny, iż do walki z nimi muszą stanąć kobiety
15

. 

Palestynki a zamachy samobójcze 

Zanotowano osiem zamachów samobójczych dokonanych przez palestyńskie kobiety. 

Pięć było związanych z Fatahem, dwie z Islamskim Jihadem w Palestynie a jedna Palestynka 

została przygotowana przez Hamas. Ponad połowa z nich była niezamężna, większość 

stanowiły dwudziestolatki, były one dobrze wykształcone
16

. 

Pierwszy zamach terrorystyczny z udziałem kobiety miał miejsce w styczniu  

2002 roku. Wówczas to Wafa Idris, zdetonowała 10 kilogramowy ładunek wybuchowy 

znajdujący się w jej plecaku. Atak samobójczy miał miejsce w centrum handlowym  

w Jerozolimie, w jego wyniku śmierć poniosła jedna osoba a ponad 100 zostało rannych. 

Wafa była mieszkanką obozu dla uchodźców w Amari usytuowanego w pobliżu Ramallah. 

Była wolontariuszką Czerwonego Półksiężyca, do czasu wybuchu II Intifady nie była 

związana z żadną grupą terrorystyczną. W 2002 roku została członkinią Brygad 

Męczenników Al-Aksy, do których należał jej brat. To właśnie on przekonał kierownictwo 

swego ugrupowania do wykorzystania kobiet w atakach samobójczych. Tym, co pchnęło  

ją do tak drastycznego kroku wydaje się być z jednej strony zmiana jej statusu społecznego  

na skutek rozwodu (nie mogła urodzić mężowi dziecka), z drugiej zaś zemsta  

na Izraelczykach za rany, które odniosła jako sanitariuszka karetki w wyniku co najmniej 

trzech ataków wojsk izraelskich na służby ratownicze
17

. Wafa Idris stała się symbolem 

desperacji Palestyńczyków, zmiany nastawienia ugrupowań militarnych odnośnie 

angażowania w walkę zbrojną kobiet oraz determinacji Palestynek pragnących walczyć  

z okupantem na równi z mężczyznami
18

. 

22 lutego 2002 roku, Dareen Abu Aisha wysadziła się na punkcie kontrolnym 

Maccabim raniąc trzech policjantów. Ta 21-letnia kobieta pochodziła z Beit Wazan  

w Samarii. W prowadzonym przez nią samochodzie było dwóch członków ramienia 

zbrojnego Fatahu-Tanzimu: Hafez Mouqbal i Mousa Hasounaafez
19

. Dareen chciała 

                                                 
15

 Tamże, s. 7-8. 
16

 Y. Schweitzer, Palestinian Female Suicide Bomber: Reality vs. Myth, w: Female Suicide Bombers: Dying for 

Equality?, red. Y. Schweitzer, Jaffa Center for Strategic Studies 2006, s. 25-26. 
17

 K. Cragin, S.A. Daly, Women as Terrorists: Mothers, Recruiters, and Martyrs, ABC-CLIO 2009, s. 56. 
18

 J. Bennet, Arab Woman’s Path to Unlikely ‘Matrydom’, http://www.nytimes.com/2002/01/31/world/arab-

woman-s-path-to-unlikely-martyrdom.html (dostęp: 10.08.2017). 
19

 Israel Ministry of Foreign Affairs, The Role of Palestinian Women in Suicide Terrorism, http://mfa. 

gov.il/MFA/MFA-
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przeprowadził atak pod egidą Hamasu lub Palestyńskiego Islamskiego Jihadu, ale obydwa  

te ugrupowania odrzuciły jej kandydaturę. Zaakceptował ją Fatah, który zlecił Naseserowi 

Shawish przygotowania zamachu
20

. Dareen podjęła decyzję o byciu kobietą-kamikadze przez 

przypadek. Była ona świadkiem jak żołnierze izraelscy odmówili przekroczenia granicy 

Palestynce z bardzo chorym dzieckiem. Przy próbie wstawienia się w jej obronie, Izraelczycy 

naruszyli nietykalność osobistą przyszłej samobójczyni. Początkowo Nasser sprzeciwiał się 

zamachom samobójczym kobiet, uważał, że powinny one być przede wszystkim matkami. 

Wspólnie z chłopakiem Dareen – Obeydą próbował odwieźć kobietę od zamachu. Jednak 

Dareen była nieugięta, pragnęła zostać szahidką, nawet jeśli miałaby zabić żołnierza 

izraelskiego w bardziej prymitywny sposób. Stanowisko Nassera uległo zmianie, po śmierci 

jego bliski przyjaciela – Muhanada Abu Haliwa, wtedy to uznał kobiecy zamach samobójczy 

za właściwą formę zemsty na żołnierzach IDF-u
21

.  

Po kilku latach atak samobójczy z wykorzystaniem kobiet, przeprowadził Hamas. 

Dokonała go Reem Saleh Rayashi 14 stycznia 2004 roku. Ta dwudziestodwuletnia Palestynka 

zbliżyła się do izraelskiego checkpointu pod pretekstem konieczności uzyskania pomocy 

medycznej. Zdetonowała pięciokilową bombę, która zabiła czterech a raniła siedmiu 

izraelskich żołnierzy
22

. Reyashi należała do ramienia zbrojnego Hamasu, który od tej pory 

będzie traktował zamachy bombowe, również te przeprowadzone przez kobiety, jako wyraz 

największego heroizmu i jedną z najlepszych form Jihadu. Zaczęto przedstawiać zalety 

wykorzystania kobiet-kamikadze, zwłaszcza ich łatwości do pokonywania przeszkód. 

Samobójczyni zostawiała po sobie nagranie video, w którym przyznaje się, do tego,  

że przeprowadzi zamach. Była ona pierwszą kobietą z Gazy, która poprzez dokonanie ataku 

samobójczego stała się męczennicą
 23

. 

Kolejny zamach samobójczy przeprowadziła Ayat Akhras. Ta osiemnastolatka zabiła 

siebie oraz dwóch izraelskich cywili 29 marca 2002 roku. Zdetonowała ona ładunek 

wybuchowy w jerozolimskich supermarkecie. Ayat al-Akhras była lubianą nastolatką  

z Betlejem, bardzo dobrą uczennicą, która wkrótce miała wyjść za mąż. Jej rodzina miała 

dość wysoki status społeczny zatem w tym przypadku nie było mowy o pobudkach 

finansowych, również tym co ją pchnęło do zamacha nie była chęć zmycia hańby. Można 
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(dostęp: 9.08.2017). 
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przyjąć, iż Ayat chciał przynieść sławę swojej rodzinie i tak też się stało. Wkrótce  

po dokonaniu zamachu stała się ona ikoną Betlejem – męczennicą, która umarła,  

bo pozbawiono ją wolności i własnego państwa
24

. 

20-letnia Andaleeb Takafka 20 kwietnia 2002 roku zdetonowała bombę na przystanku 

autobusowym w Jerozolimie. Zabiła sześciu i raniła ponad stu Izraelczyków. Pozostawiła  

po sobie wiadomość, w której za przyczynę przeprowadzenia ataku samobójczego podała 

beznadziejną sytuację Palestyńczyków, którzy z powodu okupacji izraelskiej umierają  

za życia
25

. Była ona powiązana z Brygadami Męczenników Al-Aksy
26

. Andaleeb traktowała 

swe ciało jako jedyne narzędzie skuteczne do walki z okupantem 
27

. Na co dzień pracowała  

w fabryce, nie przejawiała większego zainteresowania polityką
28

. 

Hiba Daraghmeh, zdetonowała bombę zabijając siebie i trzech Izraelczyków 

oraz raniąc 93 przechodniów. Atak został przeprowadzony 19 maja 2002 roku w centrum 

handlowym Amakin w Afuli. Zamachowczyni była studentką literatury angielskiej  

na Uniwersytecie Al Quds w Tubasie na Zachodnim Brzegu. Była skryta, szczelnie zakrywała 

swe ciało, przyjaźniła się tylko z kobietami. Świat zobaczył jej twarz dopiero na plakatach 

opublikowanych po jej śmierci przez Islamski Jihad. Rankiem przed dokonaniem zamachu 

powiedziała swej matce, że jest nową osobą i przyniesie chlubę rodzinie
29

. 

Kolejną z kobiet-kamikadze była Hanadi Jaradat. Po zdobyciu wykształcenia  

na Uniwersytecie Filadelfijskim w Amanie, wróciła do domu i pracowała w kancelarii 

prawniczej w Jeninie. Hanadi była opisywana przez swoją rodzinę jako silna i niezależna 

kobietę traktującą atak samobójczy jako formę rewanżu na obywatelach Państwa Izrael  

za śmierć jej brata i narzeczonego. Była islamską fundamentalistką, jej religijne 

zaangażowanie pogłębiło się po stracie brata, wówczas to na jego pogrzebie zaprzysięgła 

zemstę. Prawdopodobnie wtedy też związała się z Islamskim Jihadem. Do ataku przygotowała 

się bardzo skrupulatnie, wielokrotnie odwiedzając miejsce jego przeprowadzenia – checkpoint 
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2013, s. 191. 
26
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29

 S. Ghazali, The story of Hiba, 19, a suicide bomber. Can the road-map put an end to all this?, 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/the-story-of-hiba-19-a-suicide-bomber-can-the-road-

map-put-an-end-to-all-this-106336.html, (dostęp: 10.08.2017). 

https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kim+Cragin%22
https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sara+A.+Daly%22


WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 

 ________________________________________  _________________________________________  

129 
 

w Salem
30

. Przed atakiem samobójczym przebrała się w zachodnią odzież, w celu zmylenia 

żołnierzy izraelskich. Wysadziła się 4 października 2003 roku, w Hajfie. Zabiła 19 i raniła 

ponad 50 osób 
31

. 

Reem Salih al-Rayash (Rim Rashi), 21-letnia matka dwójki dzieci, była następną 

kobietą-kamikadze. Pochodziła z bogatej rodziny
32

. Ta bojowniczka Brygady Męczenników 

Al-Aksy, 14 styczna 2004 roku, zdetonowała bombę na przejściu granicznym w Erezie
33

.  

W ataku zginęło czterech izraelskich żołnierzy
34

. W pozostawionym przez siebie nagraniu, 

mówi ona, ze jej miłość do dzieci jest wielka, lecz pragnienie spotkania z Bogiem jeszcze 

większe
35

. Według niepotwierdzonych źródeł problemy małżeńskie skłoniły Reem do aktu 

terroru, a tymi, którzy namówili ją do tego czyny, był jej mąż oraz kochanek – członek 

Hamasu. Atak terrorystyczny miał zmazać plamę z honoru rodziny
36

. 

Kolejny atak samobójczy przeprowadzony został przez Zeinab Abu Salem. 

Zamieszkiwała ona obóz dla uchodźców w Nablusie i była powiązana z Brygadami 

Męczenników Al-Aksy
37

. Ta osiemnastolatka dokonała detonacji bomby 22 sierpnia 2004 

roku w Jerozolimie. Zabiła dwóch izraelskich policjantów i raniła 17 innych osób
38

. 

Reasumując, wydaje się być słuszny pogląd, iż kobiety palestyńskie  

nie przeprowadzają ataków terrorystycznych tylko dlatego że są muzułmankami.  

Nie poświęcają one swego życia z powodów psychicznej niestabilności czy skłonności 

samobójczych. Palestynki stają się kobietami – kamikadze, ponieważ poziom poczucia 

bezpieczeństwa i poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich spada na skutek 

długotrwałych działań wojennych, a życie pozbawione perspektywy na poprawę traci sens
39

. 

Perspektywy zakończenia konflikty palestyńsko-izraelskiego 

Warto zastanowić się, co sprawia, że pokój na pokoju na linii Palestyna – Izrael jest 

niemożliwy do osiągnięcia. Nadzieje na polubowne rozwiązanie konflikty na mocy 

Porozumień z Oslo okazały się płonne, nie przyniosły pożądanych efektów a jedynie ociepliły 
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na krótko atmosferą
40

. Zamiast złagodzenia konfliktu doszło do jego eskalacji, czego 

wyrazem był wybuch w 2000 roku palestyńskiego powstania zwanego Intifadą Al-Aksy. 

Sytuacji nie poprawiło nawet wycofanie wojsk izraelskich ze Strefy Gazy w lutym 2005 

roku
41

. 

Negocjacjom pokojowym nie sprzyjają również tarcia na linii Hamas i Al-Fatah, a tym 

samym brak wspólnego działania polityków palestyńskich. Miało to swoje odzwierciedlenie 

w walkach zbrojnych między tymi frakcjami w 2007 roku
42

. Dokonany wówczas podział 

strefy wpływów istnieje po dzień dzisiejszy – Hamasland/ Hamastan w Stefie Gazy  

i Fatahland na Zachodnim Brzegu
43

. 

Tym, co sprawia, iż naród palestyński nie ustaje w swej walce z Państwem Izrael jest 

negacja przez Izraelczyków palestyńskiego prawa do ziem a także wspieranie przez rząd 

izraelski nielegalnego osadnictwa żydowskiego na obszarze przynależnym Palestynie. 

Kolejnym punktem zapalnym jest odmowa przez Izrael prawa do powrotu palestyńskich 

uchodźcom. Kością niezgody jest również budowa przez Izrael muru odgradzającego tereny 

izraelskie od palestyńskich. Izraelczycy nazywają go barierą obronną, Palestyńczycy – murem 

aneksyjnym, członkowie organizacji pozarządowych barierą separacyjną lub murem 

apartheidu
44

. Obrońcy praw człowieka, wyznają pogląd, iż ma on na celu grabież 

palestyńskiego terytorium i poniżenie Palestyńczyków 
45

. 

Dopóki powyższe kwestie sporne nie zostaną rozwiązane niemożliwe jest zakończenie 

konfliktu izraelsko-palestyńskiego zaś środki używane w walce tych dwóch nacji staną 

 się coraz bardziej wyrafinowane i śmiercionośne. 
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Wykonywanie zadań ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw  

i zabezpieczania jednostek Służby Więziennej 

Performing the tasks of protecting the public from perpetrators and securing the units 

of the Prison Service 

 

Streszczenie: Służba Więzienna w Polsce to umundurowana formacja apolityczna podległa Ministrowi 

Sprawiedliwości, której specyfika pracy sprawia, że jest często niedoceniana przez ogół społeczeństwa.  

Do najważniejszych zadań Służby Więziennej należy prowadzenie resocjalizacji osadzonych. Może ona 

odbywać się na wiele sposobów począwszy od pracy, nauki poprzez terapie na sztuce i sporcie kończąc. 

Kolejnym ważnym zadaniem jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie im 

bezpiecznego odbywania kary pozbawienia wolności. Działaniami tymi w znacznym stopniu zajmuje się dział 

ochrony powołany w każdej jednostce. 

Słowa kluczowe: Służba Więzienna, dział ochrony, resocjalizacja, ochrona społeczeństwa 

 

Summary: Prison Service in Poland is a non-political formation uniformed subordinate to the Minister  

of Justice, the specific nature of the work makes is often underestimated by the general public. The most 

important tasks of the Prison Service should carry out rehabilitation of inmates. It can be done in many ways 

from work, learning through therapies for art and sport ending. Another important task is to protect the public 

from offenders and provide them with a safe imprisonment. These actions greatly involved in the security office 

appointed in each unit. 

Keywords: Prison Service, the security office, rehabilitation of inmates, protect the public 

 

 

 

Służba Więzienna to umundurowana, uzbrojona, apolityczna formacja podległa 

Ministrowi Sprawiedliwości. Głównym jej zadaniem jest resocjalizowanie osób skazanych na 

pozbawienie wolności. Bardzo ważnymi, jeśli nie najważniejszymi i kojarzącymi  

się z działaniami Służby Więziennej zadaniami są zadania ochrony społeczeństwa przed 

sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz 

zapewnienie w tych jednostkach porządku i bezpieczeństwa.  

Zadania te w głównej mierze wypełnia dział ochrony powołany w każdym z zakładów 

karnych oraz aresztów śledczych, a także Grupy Interwencyjne Służby Więziennej działające 

na terenie każdego z Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej. Nadzór nad sposobem 

realizowania zadań z zakresu ochrony z ramienia Centralnego Zarządu Służby Więziennej 

prowadzi Biuro Ochrony i Spraw Obronnych, które ma za zadanie w szczególności 

opracowywanie projektów nowelizacji oraz nowych aktów prawnych dotyczących realizacji 

działalności ochronnej i obronnej, a także wyznaczanie jednostek, w których tworzone będą 

oddziały dla tymczasowo aresztowanych i skazanych stwarzających zagrożenie dla 
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społeczeństwa lub bezpieczeństwa zakładu. Ponadto biuro opiniuje wnioski o transport 

więźniów tej kategorii oraz sprawuje nadzór nad postępowaniem z tą kategorią osadzonych. 

Do zadań Biura Ochrony i Spraw Obronnych należy również współpraca z innymi służbami, 

planowanie działań obronnych na czas wojny, kontrola planów przeciwpożarowych 

jednostek, wykorzystania psów służbowych oraz zabezpieczeń. Dodatkowo organizuje ono 

również ochronę budynku Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz transportów 

depozytów pieniężnych Służby Więziennej, a także liczne szkolenia dla funkcjonariuszy 

działów ochrony
2
. 

Systemy zabezpieczeń w jednostkach 

Bardzo ważny wpływ na realizację zadań ochronnych mają systemy zabezpieczeń 

stosowane w jednostkach. Pozwalają one sprawnie pełnić służbę funkcjonariuszom, 

jednocześnie utrudniając możliwość ucieczki osób osadzonych. Systemy ochrony, które mają 

zapewnić ochronę społeczeństwa przed przestępczością, tworzone są we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych jednak są one zróżnicowane ze względu na typ zakładu. 

Stosowane mogą być pełne, ograniczone lub uproszczone systemy, a różnią się one zwłaszcza 

poprzez rodzaje zabezpieczeń oraz ich zakres, ilość i rodzaje zabezpieczeń technicznych, 

środków sygnalizacji, łączności, a przed wszystkim poprzez liczbę posterunków i stanowisk
3
. 

Pełny system ochrony stosuje się w zakładach typu zamkniętego, a także w aresztach 

śledczych. Charakteryzuje się on tym, że w ochronie zewnętrznej czyli biegnącej wzdłuż 

murów jednostki mogą być wyznaczane uzbrojone posterunki, odgrodzenie jednostki 

wykonuje się z materiały pełnego – mur oraz linii wewnętrznej wraz z pasem ochronnym 

między nimi
4
. W rozporządzeniu określone są również zabezpieczenia, które stosuje  

się w budynkach. Okna budynków i budowli, w których stale lub czasowo przebywają 

osadzeni są wyposażone w kraty lub spełniające ich funkcje inne zabezpieczenia techniczne,  

a drzwi i kraty wejściowe do budynków i oddziałów mieszkalnych oraz wejścia do budynków 

lub przejścia między nimi na terenie jednostki są otwierane tylko w niezbędnych 

przypadkach
5
. 

W zakładach karnych typu półotwartego stosowane systemy zabezpieczeń nie są tak 

restrykcyjne. W ochronie zewnętrznej również mogą występować posterunki uzbrojone 

                                                 
2
 Biuro ochrony i spraw obronnych, http://www.sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/centralny-zarzad-sw/biuro-

ochrony-i-spraw-obronnych/ (dostęp: 9.01.2017). 
3
 M. Porowski, Funkcje administracji penitencjarnej w: Problemy współczesnej penitencjarystyki,  

red. B. Hołyst, Warszawa 1984, s. 143. 
4
 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony 

jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1902, § 4. 
5
 Tamże. 
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jednak funkcjonariusze pełniący tam służbę mogą być wyposażeni jedynie w broń palną 

miotającą pociski niepenetrujące. Nie musi być również wyznaczany pas ochrony,  

a ogrodzenie ochronne może stanowić jedynie linia zewnętrzna czyli granica zakładu. Okna  

w budynkach nie muszą być wyposażone w zabezpieczenia techniczne, a drzwi i kraty 

wejściowe do budynków otwierane są tylko w sytuacjach niezbędnych jednak dyrektor 

zakładu może podjąć decyzję o ich otwarciu od czasu apelu porannego do apelu 

wieczornego
6
.  

Zakłady typu otwartego stosują uproszczony system ochrony. Nie stosuje się w nim 

posterunków uzbrojonych, teren zakładu może być ograniczony linią zewnętrzną lub 

oznaczony w inny sposób. Okna w budynkach nie muszą być wyposażane w systemy 

zabezpieczeń technicznych, a drzwi i kraty pozostają zamknięte jedynie od czasu rozpoczęcia 

apelu wieczornego do czasu zakończenia apelu porannego chyba, że dyrektor zakładu 

podejmie decyzję o ich całkowitym otwarciu
7
. 

Plan ochrony jednostki 

Stosowane systemy ochrony nie byłyby jednak skuteczne bez zastosowania 

odpowiedniego planu ochrony, który jest tworzony dla każdej jednostki indywidualnie 

i zatwierdzany przez dyrektora zakładu, a w przypadku oddania nowych jednostek przez 

dyrektora okręgowego. Przed ustaleniem planu dokonuje się rozpoznania, podczas którego 

zwraca się szczególną uwagę na wpływ położenia jednostki organizacyjnej oraz 

ukształtowania i pokrycia terenu, a także budynków i budowli usytuowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie na stan jej bezpieczeństwa, linie ogrodzenia ochronnego, rodzaje budynków  

i budowli jednostki organizacyjnej, a także ich wyposażenie w zabezpieczenia techniczno-

ochronne, rodzaje pomieszczeń, których ściany stanowią linię zewnętrzną ogrodzenia 

ochronnego jednostki organizacyjnej, miejsca w budynkach i na terenie jednostki 

organizacyjnej usytuowane w pobliżu ogrodzenia ochronnego, w których utrudnione jest 

dozorowanie osadzonych, liczbę i kategorię osadzonych oraz ich rozmieszczenie. Takie 

rozpoznanie pozwala ustalić potrzeby jednostki w zakresie wyposażenie w zabezpieczenia 

techniczne, ilość oraz rodzaj posterunków i stanowisk, a także ich rozmieszczenie mające 

wpływ na bezpieczeństwo, uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy, środki łączności, 

sygnalizacji i alarmowania oraz ich rozmieszczenie, ilość etatów w dziale ochrony
8
. 

                                                 
6
 Tamże, § 5. 

7
 Tamże, § 6. 

8
 Tamże, § 14. 
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Plan ochrony zakładu to strategia składająca się z wielu dokumentów, które określają sposób 

w jaki funkcjonariusz i pracownicy jednostki muszą realizować zadania ochrony 

społeczeństwa przed sprawcami przestępstw
9
. Składa się on z instrukcji ochronnej, instrukcji 

w sprawie podejmowania działań ochronnych wraz z planem sytuacyjnym, instrukcji 

określającej zasady i sposób doprowadzania osadzonych na zabiegi medyczne i do lekarzy 

oraz przekazywania osadzonego przebywającego poza oddziałem mieszkalnym, instrukcji 

określającej odstępstwa, w szczególności w postępowaniu z osadzonymi kobietami, o ile 

zakład jest dla nich przeznaczony oraz w ograniczonym i uproszczonym systemie ochrony,  

o ile taki system jest stosowany, instrukcji w sprawie sposobu realizacji czynności 

profilaktycznych, instrukcji w sprawie wykorzystania środków ochrony osobistej  

i wzajemnego ubezpieczania się funkcjonariuszy i pracowników w trakcie wykonywania 

zadań służbowych, instrukcji w sprawie przekazywania, gromadzenia i przetwarzania 

informacji uzyskanych w wyniku realizacji czynności profilaktycznych, instrukcji 

alarmowej
10

. Częścią instrukcji ochronnej jest rozliczenie stanu etatowego działu ochrony, 

przedstawienie ilości stanowisk i posterunków ochronnych oraz instrukcje szczegółowe  

dla poszczególnych stanowisk i posterunków, plan sytuacyjny jednostki organizacyjnej, opis 

wykorzystania psów służbowych, a także opis systemu zabezpieczeń elektronicznych. Ważną 

częścią jest również spis aktualnych danych teleadresowych wszystkich funkcjonariuszy 

 i pracowników danej jednostki. Z racji, że plany ochrony są dokumentami o znaczeniu 

strategicznym dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych oraz społeczeństwa 

dostęp do nich mają nieliczni. W myśl rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 

 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby 

Więziennej wgląd w plany wszystkich jednostek ma Dyrektor Generalny oraz upoważnieni 

przez niego funkcjonariusze, w plan okręgowego inspektoratu oraz jednostek podległych 

wgląd ma Dyrektor Okręgowy oraz wyznaczeni przez niego funkcjonariusze, natomiast wgląd 

w plan ochrony zakładu karnego lub aresztu śledczego ma dyrektor, kierownik ochrony i jego 

zastępca, dowódcy zmiany z zastrzeżeniem dostępu jedynie do części planu, który dotyczy 

jego oddziału oraz wyznaczeni funkcjonariusze i pracownicy
11

.  

Funkcjonariusze wykonują działania profilaktyczne mające umożliwić rozpoznanie 

środowiska osadzonych oraz udaremnianie przygotowywanych działań godzących  

w bezpieczeństwo jednostki. Do przedsięwzięć ochronnych zaliczane są wyznaczanie 

                                                 
9
 M. Porowski, dz. cyt., s. 145. 

10
 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony 

jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1902, § 16. 
11

 Tamże, §20. 
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posterunków, ustalanie liczby funkcjonariuszy ochrony, otwieranie wejść przejść, 

odpowiednie postępowanie z kluczami, określanie sposobu postępowania i użytkowania 

przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, przeprowadzanie apeli i kontroli, określanie 

zasad wejścia do jednostki oraz stosowania zabezpieczeń technicznych, obronnych, psów 

służbowych czy uzbrojenia. Działania ochronne to czynności zmierzające do zapobiegania 

zdarzeniom nadzwyczajnym lub likwidowania ich skutków. Wykonuje się je za pomocą 

użycia środków przymusu bezpośredniego, ogłoszenie alarmu, zorganizowanie pościgu, 

powołanie sztabu, a także użycia grup interwencyjnych
12

.  

Dział ochrony – zakres obowiązków i zadania funkcjonariuszy 

Praca w dziale ochrony wymaga od funkcjonariuszy pełnej sprawności fizycznej oraz 

odpowiednich predyspozycji psychicznych do wykonywania odpowiedzialnej pracy. Zadania, 

które wykonują w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi mogą stanowić dla nich zagrożenie 

zdrowia i życia dlatego ważne jest przestrzeganie wszelkich przepisów określonych  

w planach postępowania jak również w rozporządzeniu
13

. Do obowiązków Dyrektora 

jednostki w zakresie ochrony należy zarządzanie przeprowadzenia kontroli generalnych oraz 

przeglądów zabezpieczeń, wyznaczanie dyżurów funkcjonariuszy, określanie organizacji  

i zabezpieczenia między innymi zatrudnienia, widzeń, spacerów, kąpieli, zakupów artykułów 

żywnościowych i tytoniowych, a także zajęć szkolnych, kulturalnych, sportowych czy 

religijnych, określanie sposobu postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi  

i niedozwolonymi, ustalanie sposobu wykorzystania psów oraz opieki nad nimi. Mianuje też 

on kierownika działu ochrony, który wraz z zastępcą kierownika prowadzi działania ochronne 

jednostki
14

. Kierownik odpowiada między innymi za organizację służby i realizacje zadań  

w dziale. Do swojej dyspozycji ma funkcjonariuszy pracujących w dziale ochrony. Zakres 

obowiązków kierownika działu ochrony jest duży i zawiera udział w opracowaniu planu 

ochrony, opracowywanie rozkładu służby i przedstawianie go dyrektorowi do zatwierdzenia, 

organizowanie ochrony wewnętrznej i zewnętrznej, nadzorowanie i koordynowanie 

rozpoznania przez podległych funkcjonariuszy nastrojów, atmosfery wśród osadzonych  

a także przewidywanie ich zamiarów godzących w porządek i bezpieczeństwo, sprawowanie 

nadzoru nad gospodarowaniem uzbrojeniem, sprawowanie nadzoru nad dokumentowaniem 

                                                 
12

 Tamże, §21. 
13

 J. Migdal, Służba Więzienna – model a rzeczywistość. Próba oceny w: Czasopismo prawa karnego i nauk 

penalnych, red. J. Raglewski, Kraków 2005, s. 140. 
14

M. Urlińska, Po drugiej stronie muru… czyli o roli społecznej, trudach zawodu i więziennej codzienności 

funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Toruniu w: Areszt Śledczy w Toruniu. Historia i teraźniejszość,  

red. J. Horowski, A. Szatkowska, Toruń 2014, s. 19. 
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użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, organizowanie 

sposobu zabezpieczenia osadzonych zakwalifikowanych jako niebezpieczni, organizowanie 

wykorzystania i opieki nad psami, organizowanie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy 

działu ochrony, współdziałanie z kierownikami innych służb zakładu w zapobieganiu 

zdarzeniom nadzwyczajnym, udział w komisyjnych przeglądach ustalających potrzeby  

w zakresie zabezpieczeń techniczno-ochronnych, kontrolowanie sposobu wykonywania  

i realizacji zadań przez podległych funkcjonariuszy, a także zadań ochronnych przez 

funkcjonariuszy spoza działu ochrony
15

. Dyrektor zakładu dzieli obowiązki kierownika działu 

ochrony pomiędzy kierownika, a jego zastępcę.  

Jednymi z podległych kierownikowi funkcjonariuszy są dowódcy zmiany, którzy 

bezpośrednio nadzorują pracę funkcjonariuszy działu ochrony oraz realizują jego zadania 

podczas służby. Obowiązki dowódcy zmiany podobnie jak kierownika dzielone są z zastępcą, 

a należą do nich zadanie takie jak: rozprowadzanie funkcjonariuszy na posterunki uzbrojone 

oraz nadzór nad przekazywaniem tych posterunków, kontrolowanie sposobu pełnienia służby 

przez funkcjonariuszy na stanowiskach i posterunkach, kontrolowanie ruchu osadzonych  

i systemu przepustkowego, kontrolowanie sposobu realizacji zabezpieczenia osadzonych 

niebezpiecznych a także osadzonych zatrudnionych, kontrolowanie sprawności działania 

zabezpieczeń techniczno-ochronnych, odnotowanie w książce przebiegu służby 

stwierdzonych nieprawidłowości, braków i w przypadku gdy godzą one w bezpieczeństwo 

zakładu niezwłoczne meldowanie o tym dyrektorowi, zapewnienie przestrzegania ustalonego 

porządku wewnętrznego, organizowanie bieżącej obsługi uzbrojenia, przechowywanie kluczy 

specjalnych, które nie są w użytku w zabezpieczonym miejscu w wartowni, nadzorowanie 

użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, przyjmowanie, wydawanie  

i zwalnianie osadzonych po godzinach pracy administracji, o ile nie pełni dyżuru 

funkcjonariusz działu ewidencji
16

. Dodatkowe czynności wykonywane są podczas 

przejmowania zmiany oraz odprawy zmiany. Podczas przejmowania zmiany dowódca ma 

obwiązek zapoznać się z wydarzeniami od czasu jego poprzedniej zmiany, porównać liczbę 

osadzonych ze stanem ewidencji, sprawdzić stan i liczebność uzbrojenia, środków łączności, 

alarmowania, zabezpieczeń, przejęcie indywidualnego wyposażenia dowódcy  

w szczególności kluczy specjalnych będących w jego dyspozycji oraz przeprowadzenie 

odprawy funkcjonariuszy, podczas której sprawdza ich stan i gotowość do pełnienia służby, 

                                                 
15

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony 

jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, (Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1902), §25. 
16

 Tamże, §28. 
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przekazuje polecenia przełożonych, rozdziela zadania oraz sprawdza stan umundurowania  

i znajomość wybranych przepisów
17

. 

Ze względów bezpieczeństwa ważnymi osobami pracującymi w dziale ochrony  

są również oddziałowi, którzy dbają o bezpieczeństwo na oddziałach. Do ich obowiązków 

należy sprawdzanie stanu zabezpieczeń oraz stanu cel, kontrola pomieszczeń, a także 

niedopuszczanie do niedozwolonych zachowań wśród osadzonych, sprawdzanie stanu osoby 

odbywającej karę dyscyplinarną w celi izolacyjnej, a także nadzorowanie wydawania 

posiłków czy przyjmowanie skarg, próśb i korespondencji od osadzonych
18

. 

Rozbudowany zakres obowiązków ustawodawca określił również dowódcy konwoju, który 

zobowiązany został do sprawdzenia zabezpieczeń pojazdu konwojowego, wyznaczenia 

zastępcy i podziału obowiązków, sprawdzenia tożsamości konwojowanych osadzonych  

i odpowiedniego ich rozmieszczenia w pojeździe, przejęcie osadzonego wraz z dokumentami 

i depozytami, korzystanie z informacji w nich zawartych, a po przybyciu na miejsce 

przekazania tych dokumentów. Ponadto przeprowadza kontrolę osadzonego oraz jego bagażu, 

pilnuje zaopatrzenia osadzonego w należne mu artykuły żywnościowe i napoje, informuje go 

o możliwości użycia broni palnej, a w przypadku zagrożenia odpowiada za ochronę 

konwoju
19

. 

Rozporządzenie określa również szczegółowo zakres obowiązków innych 

pracowników ochrony. Do najważniejszych zadań należą w przypadku doprowadzającego 

niedopuszczanie do niedozwolonych kontaktów osadzonych pomiędzy sobą lub z osobami 

postronnymi, przewodnika psów tresura i dbanie o odpowiedni stan zdrowia psów, 

bramowego sprawdzanie tożsamości osób wchodzących na teren jednostki, spacerowego 

dbanie o bezpieczeństwo podczas spacerów, widzeniowego dbanie o nieprzekazywanie 

przedmiotów zabronionych osadzonym oraz kontrolowanie czasu i formy widzeń, 

dozorującego zatrudnionych oraz konwojenta grup roboczych patrolowanie miejsca 

zatrudnienia i sprawdzanie stanu liczbowego osadzonych oraz kontrolowanie stanu 

zabezpieczeń techniczno-ochronnych znajdujących się w rejonie zatrudnienia osadzonego.  

Do obowiązków patrolowego należy patrolowanie i obserwowanie wyznaczonego rejonu oraz 

                                                 
17

 Tamże, §27. 
18

 H. Marchel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, s. 79. 
19

 T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 

2004, s. 64. 
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niedopuszczanie do niekontrolowanego ruchu osadzonych lub osób postronnych,  

a wartownika wydawanie stosownych poleceń osobom wkraczającym w rejon posterunku
20

.  

Do obowiązków wszystkich funkcjonariuszy należy dbanie o ład i bezpieczeństwo na terenie 

jednostki, w przypadku ucieczki podjęcie niezwłocznie pościgu, utrzymywania w gotowości 

broni na posterunkach uzbrojonych, a także przeciwdziałanie negatywnym oddziaływaniom 

osadzonych na współosadzonych i przejawom podkultury przestępczej. 

Grupy Interwencyjne Służby Więziennej 

Grupy Interwencyjne Służby Więziennej to specjalna penitencjarna grupa taktyczna. 

Grupy te od 2004 roku powstawały nieformalnie w zakładach, w których przebywali sprawcy 

najcięższych przestępstw uznani za niebezpiecznych
21

.  

Formalnie powołane zostały w myśl zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu 

działania etatowych GISW, które 31 marca 2010 roku wydał Dyrektor Generalny Służby 

Więziennej. Dzięki temu mogły powstać mobilne grupy uderzeniowe, które zostały bardzo 

dobrze przeszkolone i wyposażone
22

. Głównym zadaniem 15 grup interwencyjnych SW jest 

podejmowanie działań w sytuacji szczególnego zagrożenia związanego z pożarem, katastrofą 

lub klęską żywiołową, które mają miejsce na terenie jednostek organizacyjnych SW albo 

podczas transportowania osadzonych. Grupy te przeznaczone są również do wykonywania 

takich zadań jak np. zabezpieczanie i konwojowanie osadzonych tzw. „niebezpiecznych” lub 

innych wymagających wzmożonych działań ochronnych. Członkowie GISW brali udział 

również w przewożeniu świadków koronnych czy zabezpieczaniu udziału osadzonego 

niebezpiecznego w pogrzebie bliskiego członka rodziny
23

. Ponadto mają realizować zadania 

zmierzające do zapobiegania zdarzeniom nadzwyczajnym lub likwidowania ich skutków. 

Osoby mające pełnić służbę w grupach interwencyjnych są dobierani starannie między innymi 

poprzez badania psychologiczne i lekarskie, a ich dyspozycja fizyczna oraz przebieg 

dotychczasowej służby musi być nienaganny. W skład grup wchodzą osoby, które trenują 

sztuki walki czy strzelectwo, a w takcie służby wielokrotnie nadzorowane są umiejętności, tak 

aby członkowie grup spełniali wszelkie kryteria
24

. 

                                                 
20

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony 

jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, (Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1902), §30-38.  
21

 M. Piekarski, Grupy Interwencyjne Służby Więziennej, „Komandos”, 9/2007, s. 13. 
22

 Grupy Interwencyjne Służby Więziennej, http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-sluzby-wiezien 

nej/news,21,grupy-interwencyjne-sluzby.html (dostęp: 9.01.2017). 
23

 "Komandosi" Służby Więziennej, czyli 16 twardzieli do zadań specjalnych, „Gazeta Krakowska”, 

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3599163,komandosi-sluzby-wieziennej-czyli-16-twardzieli-do-zadan-

specjalnych,id,t.html , (dostęp: 9.01.2017). 
24

 M. Piekarski, Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989-2013. Wybrane aspekty, Warszawa 2013,  

s. 153. 
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GISW wykorzystują umundurowanie typowe dla macierzystej służby oraz czarne lub 

granatowe kombinezony. Używane są pistolety MAG-98, pistolety maszynowe  

PM-98, karabinki AKMS, strzelby Winchester 1300 oraz inne środki przymusu 

bezpośredniego
25

. 

Podsumowanie 

Zadania Służby Więziennej ustanowione przez ustawodawcę obejmują bardzo szeroki 

zakres obowiązków. Najważniejsze zadania resocjalizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

realizowane są z największą starannością o czym świadczą liczne programy pomocowe  

jak również przepisy, które ściśle kontrolują pracę funkcjonariuszy i dbają o nienaganny 

poziom ich służby. Mimo bardzo ważnych zadań Służba Więzienna jako specyficzna 

formacja pracująca z zamkniętych zakładach bywa niedoceniana społecznie, dzięki 

wprowadzaniu skutecznych systemów zabezpieczeń, a także nieustannemu rozwijaniu 

umiejętności poprzez liczne szkolenia sprawnie zabezpieczenie społeczeństwa przed 

sprawcami przestępstw.  
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1
  

 

 

 

Rola obrony cywilnej w zarządzaniu kryzysowym 

The role of civil defense in crisis management  

 

Streszczenie: W poniższym artykule została przestawiona rola obrony cywilnej w zarządzaniu kryzysowym. 

Opisano znaczenie obrony cywilnej w systemie obronności Rzeczpospolitej Polskiej. Wymieniono podmioty 

zobowiązane do obrony cywilnej kraju oraz wyjaśniono do jakich zadań została zobowiązana obrona cywilna.  

Słowa kluczowe: obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, obrona, cywile 

 

Summary: The following article introduces the subject of the role of the civil defense in crisis management. 

 It describes the meaning of the civil defence as far as the state defence system in Poland is concerned. The 

article also mentions the entities which are obliged to defend the country and points out the tasks of the civil 

defense. 

Keywords: civil defense, crisis management, defense, civilian 

 

 

Naloty i bombardowania podczas I wojny światowej dowiodły, że trzeba być 

przygotowanym do ataku na zaplecze skonfliktowanych ze sobą stron i niszczenia obiektów 

cywilnych. To w tym czasie pojawił się pomysł stworzenia systemu obronnego, który 

chroniłby wnętrze danego kraju. Pierwsze formacje przeciwlotnicze tego rodzaju pojawiły  

się we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech
2
. 

Zorganizowanie ludności cywilnej zaowocowało powstaniem w Polsce Towarzystwa 

Obrony Przeciwgazowej i Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Opublikowana na łamach 

„Biuletynu Gazowego”, poświęconego zagadnieniom Obrony Przeciwlotniczo – Gazowej 

ustawa sejmowa z 15 marca 1934 roku o obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej, 

rozpoczęła proces formowania się środowiska obronności kraju, będącej poprzedniczą 

współczesnej obrony cywilnej
3
. 

Druga wojna światowa potwierdziła konieczność organizowania ochrony ludności 

cywilnej. Polska przekonała się o tym już w pierwszych dniach września 1939 roku. Dlatego 

też po odzyskaniu niepodległości zaczęto organizować ludność cywilną w zakresie 

przeciwdziałania zagrożeniom. 

                                                 
1
 Student kierunku bezpieczeństwo narodowe, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.  

2
 J. Suwart, Zarys Obrony Cywilnej w Polsce w latach 1920-1996, Warszawa 2003, s. 9.  

3
 M. Romeyko, Ku czci poległych lotników, Warszawa 1933, s. 280-295. 
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Wzrost populacji ludzkiej i uzależnienie człowieka od niezbędnych do normalnej 

egzystencji dostaw: wody, gazu, prądu, żywności i energii zakłada awarie infrastruktury jako 

poważne zagrożenia dla zdrowia i życia. Zmiany środowiska naturalnego powodowane  

są w dużej mierze przez rozwój ekonomiczno-społeczny. Zaburzenia klimatu, gwałtowne 

zjawiska przyrodnicze, rodzą zagrożenia dla ludzi w miejscach gdzie do tej pory one nie 

występowały. Wzrost częstotliwości występowania tego typu zjawisk wzrasta proporcjonalnie 

z degradacją środowiska naturalnego. 

Ewolucja zachodząca w różnych dziedzinach naszego życia, zamiany w układzie sił, 

gwałtowny rozwój ekonomiczny, otwarcie granic państwowych powodują wzrost zagrożeń 

związanych z powszechnym używaniem materiałów i środków zawierających substancje 

niebezpieczne dla człowieka. Pojedyncza jednostka ludzka jest w stanie stworzyć poważne 

zagrożenie dla wielu osób zamieszkujących duże terytorium.  

Podejmowanie działań związanych z kształtowaniem świadomości ochrony człowieka 

przed sytuacjami kryzysowymi oraz zagrożeniami jest możliwe dzięki stałej edukacji w tym 

zakresie. Społeczność dla zrównoważonego rozwoju musi zapewnić ochronę: życia, ludzkich 

wartości, dorobku, środowiska oraz instytucji i organów państwa przed zagrożeniami  

ze strony przyrody a także działalności samego człowieka. 

Katalog zagrożeń, które towarzyszą człowiekowi takich jak wojny, klęski żywiołowe 

degradacja środowiska z roku na rok powiększane są o nowe związane z rozwojem takich 

dziedzin naszego życia jak: przemysł, transport, komunikacja, które po za pozytywnymi 

zmiana niosą także zagrożenia dla ludzi. W ostatnich latach doszły do nich znaczący spadek 

poczucia bezpieczeństwa spowodowany wzrostem zagrożenia terroryzmem. Ponieważ  

do wywołania psychozy strachu nie są potrzebne znaczące siły i środki, stosują takie działania 

głównie ruchy wyzwoleńcze lub separatystyczne
4
. 

W związku z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej państwo ma obowiązek 

zapewnić swoim obywatelom warunków ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami 

związanymi z występowaniem konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych, kataklizmów, 

terroryzmu a także innych potencjalnych zdarzeń, związanych z rozwojem cywilizacyjnym  

i działalnością człowieka
5
. Formacją zapobiegającą nieprzewidywalnym zdarzeniom oraz 

niesieniem pomocy w zaistniałych sytuacjach jest obrona cywilna oraz system zarządzania 

kryzysowego. 

                                                 
4
 Z. Sabak, J. Królikowski, Ocena Zagrożenia Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej – Bezpieczeństwo 

Międzynarodowe, Warszawa, 2002, s. 97-99.  
5
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483), art. 5.  



WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 

 ________________________________________  _________________________________________  

143 
 

Obrona cywilna to system ochrony ludności cywilnej przed zagrożeniami 

wynikającymi z katastrof, klęsk żywiołowych, działań zbrojnych. Do głównych zadań tej 

formacji należy przezwyciężanie następstw występujących niebezpieczeństw poprzez 

zapewnienie warunków niezbędnych do przetrwania. Siłą obrony cywilnej jest jej 

powszechność. Oznacza to, że wszyscy obywatele uczestniczą w ochronie osób, które 

znalazły się w sytuacji zagrożenia. Wymaga to odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy  

o sposobach szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia.  

Formacja ta stanowi główny element zarządzania kryzysowego, który zapobiega 

sytuacjom kryzysowym poprzez kontrolę, planowanie działań oraz reagowanie w przypadku 

wystąpienia sytuacji kryzysowych, a w następstwie tych działań usuwanie skutków  

i odtwarzanie zniszczonych zasobów oraz infrastruktury krytycznej
6
. 

Sytuacje kryzysowe wpływają negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia  

i środowiska, wywołując niemałe ograniczenia w działaniu właściwych organów 

administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. Niezbędna 

do tego jest jednak odpowiednia infrastruktura krytyczna czyli system powiązanych ze sobą 

funkcjonalnie obiektów służących zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów 

administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych. 

Obrona cywilna jest instytucją, której celem jest ochrona ludności, zakładów pracy  

i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy 

poszkodowanym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych  

i katastrof oraz usuwanie ich skutków
7
. 

Obrona Cywilna to system organizacyjny działania, planowania, prewencji  

i gotowości w nagłych wypadkach na szczeblu lokalnym i krajowym nastawiony na ochronę 

ludności cywilnej w czasie katastrof naturalnych, spowodowanych przez człowieka lub 

wynikających z działań zbrojnych”
8
. 

Obrona Cywilna w Polsce powołana została uchwałą Rady Ministrów z 18 maja 1975 

r. Kształt oraz zasady działania Obrony Cywilnej określa ustawa z 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i rozporządzeniach 

wykonawczych Rady Ministrów. 

                                                 
6
 W. Kitler, Obrona cywilna – szerokie podejście do problematyki cywilnej w obronie narodowej, w: Obrona 

cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, red. W. Kitler , Warszawa 2001, s. 12. 
7
 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U.  

2004 nr 241, poz. 2416), art. 137.  
8
 Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar 

międzynarodowych konfliktów zbrojnych, (Dz.U. 1992., nr 41, poz. 175), s. 32. 
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Pojęcie Obrony Cywilnej wykorzystywane jest do opisania wielu zjawisk. Mianem 

tym określa się szczególny system działania, nazwą własną konkretnej instytucji a także 

instytucję prawa międzynarodowego. Na przestrzeni wieków zmianie ulegała teleologia 

obrony cywilnej, poglądy prawne i organizacyjne, przewartościowaniu ulega również 

społeczna świadomość w postrzeganiu tego zjawiska. Termin ten można więc traktować jako 

formę organizacyjną lub zespół czynności obronnych bądź ochronnych realizowanych  

z myślą o społeczeństwie
9
. Dokonując jednakże takiego podziału należy łącznie ujmować  

oba elementy
10

. Należy jednak pamiętać o tym, że w związku z ciągłą zmianą podejścia  

do zagrożeń, a także przeciwdziałania im, obrona cywilna podlega przeobrażaniom.  

W normalnie funkcjonującym społeczeństwie obowiązek ratowania i ochrony ludności 

wykonują wyspecjalizowane jednostki, których zadaniem jest udzielanie niezbędnej pomocy 

w sytuacjach, które są następstwem awarii czy wypadków komunikacyjny, które nie zakłócają 

funkcjonowania społeczeństwa i są opanowywane przez powołane do tego celu służby. 

Problem ochrony ludności pojawia się, gdy narastają lub komplikują się niechciane 

wydarzenia, burzące z góry ustalony ład życia codziennego. Naruszeniu ulegają 

fundamentalne procesy społeczne a społeczeństwo nie funkcjonuje prawidłowo. W tak 

skrajnych sytuacjach państwo musi być przygotowane do szybkiego i skutecznego 

reagowania i zminimalizowania mogących wystąpić zagrożeń. 

W ujęciu kompleksowym obrona cywilna to niemilitarne ogniwo wchodzące w skład 

podsystemu pozamilitarnego systemu obronności państwa. Charakteryzując system obrony 

cywilnej, można mówić o podsystemie: operacyjnym obrony cywilnej, wsparcia lokalnego, 

wsparcia narodowego a także wsparcia międzynarodowego
11

. 

 Obrona cywilna to ważny i niezastąpiony elementem obronności kraju To formacja 

przygotowana do działań w czasie pokoju i wojny. W okresie pokoju środki obrony cywilnej 

ochronią ludność, środowisko naturalne przed rozległymi i niespodziewanymi zagrożeniami, 

wynikającymi z działania sił przyrody, awarii czy skażeń. Funkcjonujący system wczesnego 

ostrzegania ludności o zagrożeniach tworzą podsystemy rozpoznania, ostrzegania  

i alarmowania. Struktura organizacyjna obrony cywilnej oparta jest na strukturze 

administracyjnej danego państwa. 

Przedsięwzięcia Obrony Cywilnej w Polsce realizowane są poprzez organy 

administracji rządowej, samorządowej, jednostki organizacyjne i podmioty. Organem 

                                                 
9
 Obrona…, dz. cyt., s. 12. 

10
 R. Kalinowski, Obrona cywilna w Polsce, Siedlce 2011, s. 223. 

11
 Tamże, s. 228. 
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centralnym w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, którą to funkcję 

sprawuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Jednostkami wykonawczymi są 

komórki organizacyjne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Do kompetencji 

Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy: inicjowanie, przygotowanie, wydawanie i opiniowanie 

projektów aktów normatywnych dotyczących obrony cywilnej; określanie założeń do: planów 

obrony cywilnej, ewakuacji ludności i mienia na wypadek masowego zagrożenia, 

opracowywanie założeń programowych oraz kierunków kształcenia i szkolenia pracowników, 

ratowników i ludności w zakresie obrony cywilnej
12

.  

Szefem Obrony Cywilnej województwa jest wojewoda, który reprezentuje 

administrację rządową na obszarze województwa. Jest także organem stosownym w sprawach 

zarządzania kryzysowego na tym obszarze. 

Do zakresu działania szefa obrony cywilnej województwa należy dokonywanie oceny 

stanu przygotowań formacji obrony cywilnej, opracowywanie planów działania, jak również 

organizowania szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej. Przygotowuje on i zapewnienia 

sprawne działanie systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania  

o zagrożeniach. Planuje i organizuje ewakuację ludności w przypadku powstania masowego 

zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze. Do jego zadań należy również 

planowanie i zapewnienie środków transportowych, pomocy przedmedycznej, medycznej  

i społecznej a także ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów 

żywnościowych i pasz, oraz ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem. 

Szef obrony cywilnej sprawuje pieczę nad zapewnieniem odpowiedniego sprzętu podległej 

mu formacji obrony cywilnej. Dotyczy to przede wszystkim sprzętu, środków technicznych, 

umundurowania a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, 

eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu. Sprawne i prawidłowe funkcjonowanie obrony 

cywilnej to także współdziałanie poszczególnych służb sanitarno- epidemiologicznych, 

społecznych organizacji ratowniczych i administracji wojskowej
13

. 

Do realizacji zadań obrony cywilnej tworzone są odpowiednie formacje, które 

składają się z oddziałów, pododdziałów ratownictwa ogólnego i pododdziałów ratownictwa 

specjalistycznego (np. przeciwpowodziowego, komunalnego, przeciwpożarowego, czy 

                                                 
12

 http://www.ock.gov.pl/obrona_cywilna_kraju/obrona_cywilna_obecnie ( dostęp: 31.08.2017.). 
13

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa 

Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, Dz. U. nr 96, poz. 850, § 3.  
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chemicznego) 
14

. Dla ww. jednostek tworzone są plany działania zawierające część graficzną  

i opisową. 

Podsystem operacyjny Obrony Cywilnej tworzą struktury organizacyjne, obiekty, 

formacje utworzone przez odpowiednie władze, kierownictwo, planowanie w ramach 

podsystemu. System wsparcia to: obronnie przygotowane społeczeństwo, nauka, logistyka, 

prawo, szkolnictwo, odpowiednia infrastruktura, administracja, służba zdrowia
15

. Tak więc 

obrona cywilna to organizacja powołana w celu niesienia pomocy ludności w czasie pokoju, 

jak i w okresie wojny. 

Obrona cywilna to zespół procedur, do których zalicza się: wsparcie sił zbrojnych, 

ochronę ludności, utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa, ochronę urządzeń i instalacji, 

zasobów dóbr naturalnych, rezerwuarów żywności i bogactw kulturowych, zapewnienie 

prawidłowego funkcjonowania organów władzy państwowej w sytuacjach nadzwyczajnych, 

wykrywanie, ostrzeganie, alarmowanie, ewakuacja, udzielanie pomocy oraz planowanie 

działań sił publicznych i pozarządowych
16

. Oznacza to wypełnianie zadań humanitarnych 

mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami, które wynikając  

z klęsk żywiołowych lub działań zbrojnych a także przezwyciężanie następstw i zapewnienie 

warunków koniecznych do przeżycia
17

. 

Organami współpracującymi z szefem obrony cywilnej województwa jest centrum 

zarządzania kryzysowego oraz wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego. Do zakresu 

działań centrum zarzadzania kryzysowego należą: całodobowe dyżury zapewniające wymianę 

informacji niezbędne do właściwego zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, współpraca 

z centrami zarządzania kryzysowego i organami administracji publicznej, patronat nad 

funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania i wczesnego ostrzegania, 

współdziałanie z podmiotami prowadzącymi monitoring środowiska, współpraca  

z podmiotami przeprowadzającymi akcje humanitarna, poszukiwawcze oraz ratunkowe, 

dokumentowanie i archiwizacja działań prowadzonych przez centrum, w okresie 

podwyższonej gotowości obronnej państwa, prowadzenie stałych dyżurów
18

. 

Do zakresu zadań wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego należy ocena  

i prognozowanie potencjalnych zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo publiczne, 

przygotowanie planów działań, przedstawienie wojewodzie wniosków dotyczących 

                                                 
14

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. 1993 nr 93 

poz. 429), § 49. 
15

 F., R. Krynojewski, Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012, s. 126–127, s. 129-131. 
16

 W. Kitler, dz. cyt., s. 20-21. 
17

 Protokół Dodatkowy…, dz. cyt., 21- . 
18

 G. Sobolewski, Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego, Warszawa 2011, s. 49. 
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wykonania lub zaniechania działań zawartych w wojewódzkim planie obrony cywilnej, 

opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego lub planu obrony cywilnej
19

.  

Obrona cywilna to rozwiązania ulegające ciągłym zmianom podejścia  

do ewentualnych zagrożeń, a także przeciwdziałania im. Jest to związane ze stale 

zmieniającymi się uwarunkowaniami społecznymi, politycznych i ekonomicznych a także  

z potencjalnymi zagrożenia międzynarodowymi. Dlatego też podstawowa funkcja państwa 

jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz swobody działania w ramach obowiązującego 

prawa.  

Formacje obrony cywilnej działają na podstawie zasady: powszechności, 

obowiązkowości, kompleksowości działania, adekwatności, gotowości, decentralizacji 

zarządzania, planowania, niezmienności struktur organizacyjnych, wsparcia i między 

terytorialnej solidarności
20

. 

Zasada powszechności oznacza właściwe warunki ochrony ogółowi ludności, 

dostosowane do stopnia spodziewanego zagrożenia. Zobowiązuje ona wszystkie podmioty 

prawa państwowego i społecznego do uczestniczenia w tym przedsięwzięciu adekwatnie  

do ich statusu organizacyjnego i prawnego. W ramach powszechności należy rozumieć ogół 

ludności na terytorium danego państwa. Wynika to z norm prawnych i odpowiedzialności za 

realizację określonych przedsięwzięć. Reguła ta jest ściśle związana z rolą administracji 

publicznej, wynikającej z obowiązku usuwania zagrożeń, ponoszenie odpowiedzialności 

przed obywatelami za realizację przedsięwzięć obronnych i ochronnych oraz zapewnianie 

bezpieczeństwa swoim obywatelom. Zasada dostosowania struktury obrony cywilnej do 

istniejącej struktury zarządzania i administrowania w kraju wynika bezpośrednio z przepisów 

prawa
21

.  

 Zasada decentralizacji kierowania przygotowaniami obrony cywilnej pozytywnie 

wpływa na funkcjonowanie obrony cywilnej i podkreśla zasadę pierwszeństwa układu 

terytorialnego, w działaniach ochrony i ratownictwa ludności zaczynając od najniższych 

szczebli administracji państwowej.  

Zasada współzależności przygotowań obrony cywilnej z przedsięwzięciami sił 

zbrojnych. Dotyczy w szczególności powiązań społecznych, ekonomicznych, 

międzyludzkich, gospodarczych i innych. 

                                                 
19

 Tamże. 
20

 R. Kalinowski, dz. cyt., s. 218. 
21

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku…, dz. cyt., art. 17, ust. 6.  
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 Zasada niezmienności dotyczy utrzymania właściwych form organizacyjnych 

administracji samorządowej i rządowej obrony cywilnej a także podmiotów gospodarczych, 

realizujących funkcje w okresie wojny, kryzysu a także pokoju.  

Zasada gotowości polega na możliwości bezzwłocznego podjęcia działań w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia.  

Zasada kompleksowości to stała i ścisła współzależność przedsięwzięć obrony 

cywilnej z działaniom sił zbrojnych i gospodarki państwowej. Odzwierciedlenie jej znajduje 

się w strategiach bezpieczeństwa i obronności, planach działania określonych podmiotów, 

programach mobilizacji gospodarki. 

 Zasada adekwatności przygotowań obrony cywilnej do potencjalnego zagrożenia 

kraju oraz potencjałów ekonomicznych. To zasada dostosowania przygotowań obrony 

cywilnej do stopnia zagrożenia i możliwości ekonomicznych państwa. Obie te zasady mają 

słabą stronę, polegającą na braku możliwości przewidzenia rzeczywistej skali zagrożenia
22

. 

Jednym z wielu zadań obrony cywilnej jest ostrzeganie i alarmowanie. Działania  

w ramach powszechnego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. Podstawę stanowią 

syreny umiejscowione w obiektach Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej 

oraz w zakładach pracy. Najczęściej syreny włączane są elektronicznie ze stanowisk 

kierowania obroną cywilną. Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie 

systemów alarmowych, które mogą ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem 

 z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej 

ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych. Do ogłaszania 

(odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia: systemy alarmowe miast, 

centralna oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej, radiowęzły 

radiolinii przewodowej, syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny 

zakładów pracy, straży pożarnej itp.) Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami 

alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp.) ustala właściwy terenowy szef 

obrony cywilnej. 

Obrona cywilna ma ogromne znaczenie dla obronności kraju, zarówno w czasie wojny 

jak i pokoju. Jej zadaniem w okresie wojny jest ochrona ludności cywilnej i infrastruktury 

krytycznej. W czasie pokoju formacja ta współdziała w usuwaniu skutków klęsk 

żywiołowych. Ze względu na społeczny charakter zadań, ważne jest, aby oddziały obrony 

cywilnej były prawidłowo przygotowane i wyposażone do realizacji powierzonych działań. 

                                                 
22

 K. Sikora, Istota, zasady i struktura obrony cywilnej RP, https://journals.umcs.pl/sil/article/viewFile/ 586/569 

(dostęp: 27.06.2017). 
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Dotyczy to organizacji, zaopatrzenia w sprzęt oraz sprawności i wyszkolenia. Obrona cywilna 

to strategiczny element systemu zarządzania kryzysowego.  
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Natalia Plona
1
 

 

 

WYBRANE ZASADY PRAWA PRACY GWARANCJĄ 

BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKA 

Selected labour law – guarantee of employee safety 

 

Streszczenie: Pojęcie zasad prawa pracy w literaturze zarówno polskiej, jak i zagranicznej występuje nagminnie. 

Na przestrzeni lat podejście do zasad prawa pracy ewaluowało, najobszerniej przedstawione zostało w połowie 

lat 60 XX w. Zasady prawa pracy stanowią bardzo istotną problematykę prawa pracy. Dlatego w wielu 

opracowaniach autorzy podejmują tą tematykę omawiając wybrane zasady lub problemy z nimi związane, 

jednak nie doczekało się ono kompleksowego monograficznego ujęcia. Konstytucja i przepisy prawa pracy 

gwarantują prawo do pracy, rozumiane jednak odmiennie przez różnych autorów. Prawo do wynagrodzenia jest 

istotną cechą stosunku pracy, wynikającą z art. 22 Kodeksu Pracy, będącego swoistą definicją stosunku pracy. 

Wskazuje, że wypłata wynagrodzenia to podstawowy obowiązek pracodawcy, a z drugiej strony podstawowe 

prawo pracownicze. Wynagrodzenie pełni istotną funkcję alimentacyjną, stanowi bowiem podstawowe źródło 

utrzymania przeważającej części społeczeństwa, dlatego ustawodawca obejmuje wynagrodzenie szczególną 

ochroną prawną. Z tych względów niniejsze opracowanie stanowi próbę prezentacji zasady prawa do pracy oraz 

zasady do godziwego wynagrodzenia ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które mają istotne 

znaczenie z punktu widzenia gwarancji bezpieczeństwa pracownika. 

Słowa kluczowe: zasady prawa pracy, prawo do pracy, godziwe wynagrodzenie, prawa pracownicze 

 

Summary: Concept of rule of labour legislation in both polish and foreign literature is common occurs. Over the 

years approach to essential diutes of labour legislation has been changed, most extensively in the mid-1960s. 

Rules of labour legislation are very important issue of labour legislation. Therefore, in many studies authors 

undertake this topic for disgussing selected rules and issue relathed to them. However, a comprehensive 

monographic shot didn’t come out. The constitution and labor law provisions guarantee the right to work but 

understood different by authors. Right to remuneration is an essential feature of employment relationship, arising 

from art. 22 of the Labor Code, which is a specific definition of employment relationship. From one hand, 

indicates that the payment of remuneration is primary duty of employer and on other hand, is the basic right of 

employees. Remuneration is main alimentation function, it constitutes primary source of income for major group 

of population. Therefore, Legislator includes remuneration with special legal protection. For these reason, this 

study is an attempt to present the principle of right to work and of remuneration, with special taking into element 

which are important for safety of employee. 

Keywords: Rules of labor law, right to work, remuneration, workers right 

 

 

„Zasady prawa” to pojęcie, które w doktrynie nie jest jednoznacznie określone. 

Przyjmuje się, że określone gałęzie prawa posiadają swoje wyodrębnione zasady. Zasady 

prawa można rozpatrywać w znaczeniu opisowym (pozadyrektywalnym) i dyrektywalnym. 

Pierwszy z nich jest wytworem nauki prawa, która zajmuje się opisem materiału 

normatywnego. Zasady formułowane są na podstawie analizy zespołu norm, a ich celem jest 

opisanie systemu prawnego, jego elementów oraz powiązanych z nim prawidłowości.  

                                                 
1
 Magister inżynier, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
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W Kodeksie Pracy
2
 (dalej KP) taki charakter przypisuje się np. zasadzie ryzyka pracodawcy, 

zasadom procesowym czy zasadzie podporządkowania pracownika. Zasady prawne  

w znaczeniu dyrektywalnym mają fundamentalny charakter w danym systemie prawnym  

lub gałęzi prawa. To normy obowiązujące, czyli takie, które nakazują odpowiednie 

zachowanie. Zaliczamy do nich również postulaty, idee istotne dla prawa, będące 

wypowiedziami dyrektywalnymi, lecz nie stanowią one obowiązujących norm systemu 

prawa. Należy przychylić się do drugiej koncepcji zasad prawa i uznać, że zasady prawa to 

normy wyodrębnione spośród wszystkich norm systemu prawa lub jego gałęzi, biorąc pod 

uwagę ich nadrzędność (hierarchię, ważność jednych norm nad drugimi). Zasady prawa mają 

charakter podstawowy oraz ogólne znaczenie nad innymi normami, zawarte zarówno  

w Konstytucji RP, jak też ustawodawstwie danej gałęzi prawa. Podobnie jest również  

z zasadami prawa pracy
3
. 

Doktryna już od dziesięcioleci posługuje się pojęciem zasad prawa pracy, jednak 

problematyka ta, nie doczekała się kompleksowego, monograficznego ujęcia. W literaturze 

pojawiają się jedynie studia, rozdziały monografii, rozdziały czy podrozdziały podręczników 

prawa pracy, dotyczące określonych zasad prawa pracy
4
. 

Od połowy lat 50. XX w. panuje powszechne przekonanie o istnieniu i znaczeniu zasad, 

specyficznych dla prawa pracy. W Kodeksie Pracy w dziale pierwszym „Przepisy ogólne”, 

wyodrębniono rozdział drugi zatytułowany „podstawowe zasady prawa pracy”. 

Zasady prawa pracy pełnią istotne funkcje. W doktrynie najdłuższą tradycję  

ma wyodrębnienie funkcji (powiązany z tym zagadnieniem jest podział zasad) przez Macieja 

Święcickiego
5
, który wyróżnił: wytyczne legislacyjne, przepisy kształtujące działalność 

organów władzy i administracji oraz wskazówki interpretacyjne. Kolejni autorzy 

wyodrębniają funkcje oddziaływujące na strefę życia społecznego, procesy prawotwórcze, 

procesy wykładni i stosowania prawa, podporządkowanie przez naukę norm prawa oraz 

nauczanie prawa pracy
6
. Również Małgorzata Barzycka-Banaszczyk wymienia takie funkcje 

jak: wytyczne legislacyjne, kształtowanie działań organów władzy i administracji, wskazówki 

interpretacyjne
7
. 

                                                 
2
 Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U.2016.1666 j.t. 

3
 M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, Warszawa 2015, s. 27-28. 

4
 B.M. Ćwiertniak, Z. Góral, K.W. Baran, Podstawowe Zasady Prawa Pracy, w: Zarys systemu praca pracy,  

red. K.W. Baran, Warszawa 2010, s. 509-512. 
5
 M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 389. 

6
 W. Jaśkiewicz, Zasady prawa pracy, Warszawa, 1980, s. 94-96. 

7
 M. Barzycka-Banaszczyk, dz. cyt., s. 28. 
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Rozdział drugi, działu pierwszego KP poświęcony został zasadom prawa pracy, 

artykuły kolejno od dziesiątego ustalają następujące zasady prawa pracy: prawo do pracy, 

zasada swobody nawiązywania stosunku pracy i ustalania jego treści, zasada ochrony dóbr 

osobistych pracownika, zasada równości w zatrudnieniu, zakaz dyskryminacji, zasada 

godziwego wynagrodzenia za pracę, prawo do wypoczynku, prawo do bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy, zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych, ułatwienia 

podnoszenia kwalifikacji pracownika, zasada uprzywilejowania pracownika, wolność 

zrzeszania się, partycypacji pracowników w zarządzaniu. 

Te ogólne zasady, wspomagane innymi przepisami prawa pracy dają gwarancję praw 

pracowniczych, gwarancję bezpieczeństwa pracownika. W niniejszym opracowaniu zostaną 

przedstawione: zasada prawa do pracy oraz zasada godziwego wynagrodzenia za pracę. 

Zasada prawa do pracy 

Zasada prawa do pracy przed 1997 r. była zasadą konstytucyjną, natomiast Konstytucja 

z 2 kwietnia 1997 r. nie wyraża wprost tej zasady. Dlatego część teoretyków jest zdania, że 

art. 10 KP nie przewiduje prawa do pracy, a zasadę tą określano mianem zasady swobody 

nawiązania stosunku pracy czy zasady wolności wyboru pracy lub zasady wolności pracy
8
.  

Obecnie Konstytucja RP w art. 65 zapewnia każdemu „wolność wyboru i wykonywania 

zawodu oraz wyboru miejsca pracy” (odstępstwa może nakładać jedynie akt rangi 

ustawowej). Praca jest podejmowana dobrowolnie, jednak w paragrafie drugi w/w przepisu 

czytamy, że tylko ustawa może nałożyć obowiązek pracy
9
. 

Zasada prawa do pracy (przez niektórych określana również jako wolność pracy) nie 

oznacza, że każdemu przysługuje roszczenie o zawarcie umowy o pracę. Chodzi o swobodne 

oświadczenie woli pracodawcy, zatrudniającego pracownika, czyli pracodawca ma swobodę 

w zatrudnianiu pracowników (ograniczoną zasadą równości wobec prawa oraz zasadą zakazu 

dyskryminacji)
10

. Wiąże się to również z wolnością pracy. Prawo do pracy i wolność pracy to 

pojęcia rozłączne, uzupełniające się wzajemnie. Żeby można było mówić o wolności, musi 

istnieć możliwość wyboru (jeśli brak jest miejsc pracy, przybiera postać iluzji). Wolność 

pracy jest dobrem prawnie chronionym, zatem państwo nie tylko nie może ingerować  

w swobodne decyzje stron, ale musi prowadzić właściwą politykę gospodarczą i zatrudnienia. 

Inaczej rzecz ujmując państwo musi podejmować działania stwarzające warunki  

do korzystania z owej wolności. Więc także druga strona stosunku pracy – pracownik, ma 

                                                 
8
 K.W. Baran, B.M. Ćwiertniak, S. Driczinski i in., Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2016, s. 55.  

9
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z dnia 16 lipca 1997 r. 

10
 K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Tom I. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. 

Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, wyd. X, Warszawa 2016, s. 33. 
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prawo podjęcia swobodnie wybranej pracy (ograniczona określonymi kwalifikacjami, 

zawodem). Można stwierdzić, że zasada zawarta w art. 10 KP, sprowadza się do prawa 

jednostki do możliwości utrzymania się z pracy samodzielnie, dobrowolnie wybranej,  

a nazwać ją można prawem do pracy swobodnie wybranej.  

Zasada godziwego wynagrodzenia za pracę 

Praca zawsze ma wymiar ekonomiczny, ponieważ przynosi dochody, umożliwiające 

egzystencję. Art. 65 ust. 4, zapewnia ustalenie przez państwo minimalnego wynagrodzenia 

lub sposobu określenia minimalnego wynagrodzenia. KP w art. 13 zapewnia pracownikowi 

godziwe wynagrodzenie, tzw. zasada do godziwego wynagrodzenia (odpłatności pracy).  

Zgodnie z art. 22 § 1 KP, wynagrodzenie za pracę jest istotnym elementem stosunku 

pracy, jest jedną z głównych cech stosunku pracy. Nawiązując stosunek pracy, pracownik 

zobowiązuje się świadczyć pracę pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez 

niego wyznaczonym, a pracodawca wypłacić w zamian wynagrodzenie za tę pracę
11

. Można 

stwierdzić, że prawo do wynagrodzenia należy do podstawowych praw pracowniczych.  

Pojęcie wynagrodzenia za pracę nie ma ujednoliconego znaczenia i w polskim prawie 

nie istnieje legalna jego definicja. Wynagrodzenie za pracę określane jest mianem „zarobku” 

lub „płacy”. Wynagrodzenie jest świadczeniem z tytułu pracy, wykonywanej w ramach 

stosunku pracy. Na gruncie prawnym za właściwsze uznaje się pojęcie wynagrodzenia  

za pracę i w tej sferze jest ono powszechnie stosowane. Obecnie odchodzi się od poglądu,  

że płaca jest tylko lub przede wszystkim ceną pracy. Doszło do wprowadzenia  

do wynagrodzenia pewnych elementów socjalnych.  

Podejmowane są próby wskazania cech różnicujących wynagrodzenie od innych wpłat 

na rzecz pracownika. Przez wynagrodzenie należy rozumieć obowiązkowe (obowiązkowość 

art. 94 KP) świadczenia, korzyści i należności ze stosunku pracy o charakterze majątkowo-

przysparzającym, okresowo (periodyczność, art. 85 KP), wypłacane pracownikowi przez 

pracodawcę za wykonaną pracę (świadczenie wzajemne, art. 22 KP), odpowiednio do jej 

rodzaju, ilości i jakości
12

. Wszystkie cechy muszą wystąpić łącznie, aby można było 

stwierdzić, że dane świadczenie jest elementem wynagrodzenia. W rezultacie wszelkie 

uzyskiwane przez pracownika nagrody, odprawy, odszkodowania, świadczenia socjalne, 

wypłaty kompensacyjne itp. nie są kwalifikowane jako elementy wynagrodzenia
13

. 

                                                 
11

 Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U.2016.1666 j.t. 
12

 B. Wagner, Wynagrodzenie za pracę, Warszawa 1997, s. 22. 
13

 M. Liskowski, Pojęcie wynagrodzenia za pracę w Kodeksie pracy, „Pracownik i Pracodawca”, 2/2016,  

s. 32-42.  
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Obowiązkowość świadczenia, oznacza że pracodawca jest obowiązany wypłacać 

pracownikowi wynagrodzenie za pracę wykonaną i w nie może być on z tego obowiązku 

zwolniony nawet przez samego uprawnionego. Kiedy pracodawca nie wypełnia tej 

powinności, pracownikowi przysługuje roszczenie o spełnienie danego świadczenia. Z tego 

względu np. nagrody nie możemy uznać za element wynagrodzenia, gdyż jest ono wypłacane 

uznaniowo przez pracodawcę, zależy od decyzji pracodawcy.  

Wypłata wynagrodzenia powinna odbywać się w sposób regularny, w ustalonych z góry 

odstępach czasu, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Cecha określoności nie jest spełniona 

np. przez premie, które mogą być wypłacane kwartalnie lub w innych odstępach czasu, czy 

odprawy. 

Kolejną cechą wynagrodzenia jest jej nierozerwalna więź ze stosunkiem pracy, 

niezależnie od podstawy jego nawiązania. Z art. 22 KP wynika, że za pracę wykonaną, 

pracodawca wypłaca wynagrodzenie. Łączy się to z kolejną cechą, że świadczenie powinno 

mieć charakter przysparzająco-majątkowy, tzn. wynagrodzenie przynosi pracownikowi 

korzyść majątkową. Takiej cechy nie posiadają wypłaty kompensacyjne (zwrot kosztów 

poniesionych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy) czy też odszkodowania.  

Wynagrodzenie jest świadczeniem należnym pracownikowi od pracodawcy, a więc 

zobowiązanym do wypłaty jest pracodawca, pracownik jest w tym przypadku wierzycielem. 

Na pracodawcy ciąży bezwzględny obowiązek wypłaty wynagrodzenia i od niego pracownik 

może dochodzić swoich roszczeń. Wynagrodzenie jest świadczeniem przysługującym 

osobiście, indywidualnie określonemu pracownikowi, dlatego za jego składnik nie można 

uznać odprawy pośmiertnej, która przysługuje rodzinie zmarłego pracownika. 

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, jest odpowiednikiem świadczonej 

pracy, w zamian za pracę. Chodzi o istnienie bezpośredniego związku pomiędzy 

świadczeniem a wykonaną pracą, który nie zachodzi np. w przypadku odszkodowań czy 

wypłat kompensacyjnych. Prawo do wynagrodzenia nie powstaje w związku  

z pozostawaniem w stosunku racy, ale potrzebne jest jeszcze faktyczne wykonanie tej pracy
14

.  

Wynagrodzenie za pracę pełni szereg istotnych funkcji. Pierwsza z nich, najbardziej 

znana i widoczna, to funkcja alimentacyjna. Wynagrodzenie jest bowiem podstawą 

utrzymania przeważającej części społeczeństwa, zaspakaja podstawowe potrzeby życiowe 

zarówno osoby pracującej, jak i jej rodziny. Stąd też szczególna ochrona wynagrodzenia ze 

strony państwa, przejawiająca się m.in. ustalonym ustawowo minimalnym wynagrodzeniem 

                                                 
14

 Wynagrodzenie za pracę, red. Z. Góral, M. Nowak, Warszawa 2014, s. 5-7. 
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za pracę, ale również nałożeniem na pracodawcę wielu szczegółowych obowiązków mających 

zagwarantować prawidłową jego wypłatę oraz na wprowadzeniu szczególnej 

odpowiedzialności za ich naruszenie. Szczególne znaczenie wynagrodzenia, jako 

podstawowego prawa pracownika, przejawia się również w tym, że przepisy gwarantują 

pracownikowi prawo do zachowania tego świadczenia w konkretnych, okresach 

nieświadczenia pracy, np. w razie urlopu wypoczynkowego, choroby lub przestoju
15

. 

Zgodnie z treścią art. 78 § 1 KP wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby 

odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym 

przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Zatem 

wynagrodzenie musi być adekwatne do kwalifikacji oraz rodzaju wykonywanej pracy. 

Wynagrodzenie nie może być rażąco zaniżone ani zawyżone, w takich sytuacjach można 

rozważać sprzeczność z zasadami współżycia społecznego
16

. W doktrynie i orzecznictwie 

często określa się, że płaca powinna być słuszna i sprawiedliwa, odpowiednia do nakładu 

pracy. 

Godziwość wynagrodzenia jest pojęciem niejednoznacznym i trudnym do określenia, 

mimo, że jest powszechnie używane w aktach prawa krajowego i międzynarodowego (np. 

Europejska Karta Społeczna
17

)
18

. Godziwość płacy musi uwzględniać okoliczności konkretnej 

sprawy, zatem musi być zindywidualizowana, indywidualna dla określonego przypadku
19

. 

Inny bowiem jest poziom godziwego wynagrodzenia za pracę w dużym mieście 

wojewódzkim, a inny w małym mieście powiatowym. Poza tym, na poziom godziwego 

wynagrodzenia za pracę wpływ będą miały także inne kwestie, np. indywidualne 

zapatrywania na tę kwestię pracodawcy i pracownika. Po tym można wnioskować,  

że pracownik nie może wywodzić roszczenia o zapłatę wyższego wynagrodzenia z samego 

prawa do godziwego wynagrodzenia, a poziom wynagrodzenia powinien być ustalany  

w porozumieniu pracownika z pracodawcą
20

. 

                                                 
15

 Takie unormowania mają charakter wyjątkowy i stanowią odstępstwo od podstawowej zasady, zgodnie z którą 

wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną – art. 80. Dlatego w doktrynie toczy się dyskusja, czy 

wynagrodzenie za niewykonaną pracę uznać jako wynagrodzenie sensu stricte czy też za inny rodzaj 

świadczenia ze stosunku pracy. 
16

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2009 r. III UK 7/09. 
17

 Europejska Karta Społeczna, sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r., (Dz.U. 1999 nr 8 poz. 67). 

Polska ratyfikowała artykuł dotyczący godziwego wynagrodzenia (art. 4), z pominięciem pkt 1. 
18

 K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)., http://han.uwm.edu.pl/han/lex3/lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/ 

index.rpc;jsessionid= (dostęp: 3.08.2017). 
19

 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 lutego 2017 r., III AUa 931/16. 
20

 W. Cajsel, Uwagi o instytucji godziwego wynagrodzenia za pracę, Radca Prawny.2007.4.64, 61908/1, 

http://han.uwm.edu.pl/han/lex3/lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?#content.rpc--ASK--nro= 

(dostęp: 3.08.2017r.). 

http://han.uwm.edu.pl/han/lex3/lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1571887:part=a78%C2%A71&full=1
http://han.uwm.edu.pl/han/lex3/lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1571887:part=a80&full=1
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W kodeksie pracy nie znajdziemy wyraźnie ustalonych górnych granic wynagrodzenia, 

czy też składników wynagrodzenia lub innych przysporzeń majątkowych wynikających  

ze stosunku pracy. Na podstawie przepisów art. 13 i 18 KP można stwierdzić, że nie ma 

normatywnego zakazu, wyrażonego w konkretnym przepisie, uniemożliwiającego dowolne 

kształtowanie wysokości wynagrodzenia, w zakresie, w jakim spełnia ono kryterium 

minimalnego wynagrodzenia (art. 13 KP). Jednakże orzecznictwo i doktryna wskazuje,  

że niewspółmiernie wysokie wynagrodzenie może być także zakwalifikowane jako 

naruszające kryterium godziwości wynagrodzenia. Przykładem może być wyrok Sądu 

Najwyższego, który uznał, że zasada godziwości wynagrodzenia wyznacza także górne 

granice płacy, z czego wynika niegodziwość płacy rażąco wysokiej
21

. Nie chodzi tu jednak  

o zasadę godziwego wynagrodzenia wyrażoną w przepisie art. 13 KP, lecz o pewną 

pozaprawną wartość wyrażaną w ramach zasad współżycia społecznego
22

. 

Z art. 65 ust. 4 Konstytucji RP oraz art. 10 § 2 i art. 13 KP wynika obowiązek państwa 

w granicach ustalenia minimalnego wynagrodzenia, co reguluje ustawa o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę
23

. Ustawa ta określa tryb jego ustalania oraz sposób waloryzacji.  

W 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2000 zł.
24

. Dodatkowo od 

2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową za pracę i wynosi ona od 1 stycznia  

2017 r. 13 zł.
25

. W sytuacji gdy wynagrodzenie pracownika będzie niższe od kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustawa nakazuje uzupełnienie wynagrodzenia 

pracownika do wysokości minimalnego wynagrodzenia w postaci instytucji wyrównania. 

Ustawa zawiera normę o charakterze gwarancyjnym, która zapewnia minimum 

wynagrodzenia w skali miesiąca. Instytucja minimalnego wynagrodzenia za pracę pełni 

funkcję ochronną i zabezpiecza materialne interesy pracowników
26

. 

 

 

 

 

                                                 
21

 Z. Hajn, Glosa PiZS.2002.6.39 Glosa do wyroku SN z dnia 7 sierpnia 2001 r., I PKN 563/00 Teza  

nr 1 33591/1. 
22

 J. Gołaś, Górne granice wynagrodzenia za pracę, „Praca i zabezpieczenie społeczne”, 4/2016, s. 10-16. 
23

 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 

1679). 
24

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę w 2017 r., Dz. U. z dnia 13 września 2016 r. 
25

 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2017 r., M.P. z dnia 27 września 2016 r. 
26

 L. Lipiec, Komentarz do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

Dz.U.02.200.1679, http://han.uwm.edu.pl/han/lex3/lex.online.wolterskluwer.pl. 
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Podsumowanie 

Choć pojęcie „zasad prawa” jest niejednoznaczne, to jednak każda z gałęzi prawa, 

posiada swoje wyodrębnione zasady. W Kodeksie pracy również znajdziemy podstawowe 

zasady prawa pracy, gwarantujące pracownikom należne im prawa.  

Zasady prawa pracy są szeroko komentowane w doktrynie, jednak nie doczekały  

się kompleksowego ujęcia monograficznego. Wielu autorów podejmuje tą tematykę 

wybiórczo omawiając wybrany problem.  

Niewątpliwie podstawowe zasady prawa pracy pełnią funkcję ochronną w stosunku  

do praw pracowniczych. Stanowią gwarancję bezpieczeństwa pracownika, często będącego  

na słabszej pozycji „w walce” z pracodawcą.  

W przedstawionym opracowaniu skupiono się na zasadzie prawa do pracy i zasadzie 

godziwego wynagrodzenia za pracę, jako jednych z najważniejszych, jak nie najważniejszych 

uprawnień pracownika.  

Prawo do pracy rozumiane jest niejednorodnie przez autorów opracowań z zakresu 

prawa pracy. Często jest określane mianem zasady swobodnego nawiązania stosunku pracy 

czy zasady wolności wyboru pracy. Mając na uwadze rozważania na ten temat i prawa 

pracownika z niej wynikające, określenia te wydają się trafniejsze. Najogólniej rzecz ujmując 

można stwierdzić, że zasada zawarta w art. 10 KP, sprowadza się do prawa jednostki 

 do możliwości utrzymania się z pracy dobrowolnie wybranej. 

Prawo do godziwego wynagrodzenia wynika z samej istoty stosunku pracy. W definicji 

stosunku pracy czytamy, że nawiązując stosunek pracy pracownik zobowiązuje się świadczyć 

pracę pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym,  

a pracodawca – wypłacić w zamian wynagrodzenie za tę pracę. Z tego wynika podstawowe 

prawo pracownika – otrzymywanie wynagrodzenia, przy czym duga strona – pracodawca ma 

obowiązek wypłaty wynagrodzenia. Prawo to podlega szczególnej ochronie państwa, z czego 

można wnioskować o jej istotnym znaczeniu. Ustawodawca określa poziom minimalnego 

wynagrodzenia, aby zagwarantować pracownikom ich prawo do godziwego wynagrodzenia. 

Jest to również gwarancją minimalnego poziomu egzystencji. Oczywiście strony ustalając 

poziom wynagrodzenia muszą mieć na względzie: jakość, ilość wykonywanej pracy, jak  

i kwalifikacje pracownika.  

Podstawowe zasady prawa pracy, określone wprost w przepisach ogólnych Kodeksu 

Pracy mają istotne znaczenie dla całego systemu prawnego prawa pracy. Ich umieszczenie  

w tym miejscu kodeksu, stanowi o randze i ogólności w stosunku do innych przepisów. 
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Można niewątpliwie stwierdzić, że zasady prawa pracy stanowią gwarancje praw 

pracowniczych, dając im tym samym minimum poczucia „bezpieczeństwa pracowniczego”. 
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